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 املقدمة 
 .. عنيصحبه والتابوعلى آله و  ،والسالم على نيب هللا ةصالوالاحلمد هلل، 

 مث أما بعد: 
ما  ، حتت عنوان )بقضااي العقيدةاملتعلق  فمن فضل هللا ونعمته علّي أن مّت إجناز اجلزء 

موسوعة أركان اإلسالم،   ( وهي مسك اخلتام لسلسلةوجواب  سؤال ..ابلعقيدة.يتعلق 
لى طريقة  عواألضحية  ، ج وقد سبقها ما يتعلق ابلطهارة، والصالة، والزكاة، والصيام، واحل

ملسلمني إبذن هللا،  السؤال واجلواب؛ لتيسري توصيل املعلومات الشرعية إىل أفهام عامة ا
بحانه وتعاىل يف  وترغيبا هلم يف فهم هذه األمور املهمة يف حياهتم، وجلعل تعّبدهم لرهبم س

 كيفيٍة شرعيٍة واضحة، ومبنهج علمي صحيح مّيسر ابلعرض.

يتعلق هبذا اجلانب العظيم،  مة األمهية البالغة لتعّلم مال مسلم ومس  لك  ومن املعلوم عند
أساس بعثة األنبياء عليهم السالم، وعليه مدار الفوز ابجلنة، والنجاة  فهو مدار الدين، و 

 كان يهتم به نيب عند الدعوة إىل هللا. من النار، وهو أول أمر  

املباركة، ألسباب كثرية، مث   ةهذه السلسل  نولقد أتخرُت كثرياً ابلبدء يف هذا اجلزء املهم م
انب بعد إحلاح من األصدقاء واألحباب تعلقة هبذا اجلعقدت العزم يف جتميع األسئلة امل

 1لتقدمي هذه السلسلة هبذه الطريقة من التعليم املّيسر.
 

 

  مكتبةقع: ) مو  يف  ه فضلو  هللا  يقبتوف وجدت ، ةالعقيد ب وانجب ملتعلقة ا ئلةسابأل تعلق ي  ما  عمج  يف  وعشر ال دعب  - 1
  يف   بقينس  ،ته دووج ،هللا  هفظ ح السعيدان راشد  بن  دليو  / الفاضل  للشيخ يما ق ا ثً حب  نتت نابإل ( ئدافو لا  دصي

:  بهكتا  يف  به،كت   امم نهلتف، وابجلوا ؤال س ال ل شك لىع و  ة، قيدع ال نبجوا يف  قوللا  ريروحت  دلتقعياو   بةلكتاا
 ب( وجوا  السؤ  يف  ةقيدعل او  يد وحالت عرفة مب ب األلبا ل أه ف إحتا)
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، أال وهو طريقة اإلجابة املختصرة، والعبارة  وسريًا وفق النسق الذي انتهجته يف كتيب
ل العبارة مبا يتناسب مع أفهام عامة املسلمني، وليس العلماء أو طلبة  يجزة، وتسهو ملا

 فقد حرصت على اآليت:  العلم،
 جتزئة اإلجابة قدر اإلمكان لتوصيل الفائدة.  -  
 يف املسألة الواحدة.  ةالتقليل من األدل -  

املطلوب  ال، وبيان ؤ س لاإلكثار من األسئلة يف اإلجابة الواحدة؛ سعيا وراء توضيح ا -   
 أبقصر الكلمات.

 تكرار بعض اإلجاابت ملناسبتها مبواقعها.  - 
ايت إىل مواضعها يف املصحف، وختريج األحاديث مع االقتصار على اآل عزو -  

 منها.  الصحيح
 ألن القصد خماطبة العامة وليس طلبة العلم. ،احلاشية( التقليل من وضع اهلوامش ) -

دم جبزيل الشكر لكل من راجع هذا  هذا اجلانب، مث أتق إمتاميّسر  ن له، أكوهلل احلمد  
 الكتاب، وأبدى يّل فيه النصح والتوجيه والتصحيح، فجزاه هللا كل خري.

ال علّي،  فائدة والنفع للمسلمني، وأن يكون يلوهللا أسأل أن جيعل يف هذا اجلمع ال
القيوم، مث مبا   يه للحل كل ضفلة، واو فهذا جهد املقّل الضعيف، وال حول يل فيه وال ق

               .ر يل فيه من نظر يف كتب العلماء األفاضل، ومبا استفدته من توجيه األحباب يسّ 

 العليمي  دد. راشد بن سع   كتبه:                                                     
 1441/ شعبان/ 12  األحد                                                      

 2020/  4/  5املوافق:                                                         
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 الفصل األول:  

 اها وأساسهفير العقيدة تع
 بحث األول: مقدمات عقدية.ملا

 املبحث الثاين: مصادر االستدالل. 
 املبحث الثالث: املؤلفات يف العقيدة والتوحيد.

 أهل السنة. ع: أبرز صفاتاملبحث الراب
 املبحث اخلامس: أمهية دراسة العقيدة. 

 يدة. العق ة املبحث السادس: فضائل دراس
 عة.ما السنة واجل  لهاملبحث السابع: مميزات عقيدة أ 

 املبحث الثامن: خصائص التوحيد. 
 املبحث التاسع: العقيدة وعلم الكالم.

 صحة منهج أهل السنة.على املبحث العاشر: األدلة  
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 املبحث األول
 1 العقيدة تعريفها وأساسها

 ما تعريف كلمة ) عقيدة( لغة؟ .1
بقوة،   دّ ش توثق، واللاو  ،لربط، واإلبرام، واإلحكاموهو اعقد؛ لالعقيدة يف اللغة: من ا

 جلزم. والتماسك، واإلثبات؛ ومنه اليقني وا
، قال والعقد نقيض احَلل، ويقال: عقده يعقده عقداً، ومنه عقدة اليمني والنكاح

 َعقَّدمتُّ  مبَا ذُُكميُ َؤاخِ  َوَلِكن اِنُكمْ أَيْ  يف  اِبللَّْغوِ  اللُّ  يُ َؤاِخذُُكمُ  الَ }هللا تبارك وتعاىل:
 ( 89 :ة د)املائ َ {نَ ااأَليْ 

 ما تعريف مصطلح )عقيدة( اصطالحاً؟  .2
 العقيدة اصطالحا: احلُكم الذي ال يقبل الشك لدى معتقده. 

عتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود حلاضر: ما يُقصد به االوالعقيدة يف االصطالح ا
 بيات. هللا وبعث الرسل، وما يتعلق ابلغي

 الكتاب والسنة. نمول ُتؤخذ  صأ يف: أنه جمموعة قضااي علمية أيضاً وورد 

 هل تعريف العقيدة ابالصطالح العام، متعلٌق فقط ابلعقيدة الصحيحة؟ .3
زمًا به فهو عقيدة، سواء كان حقاً، أو  ال، إذ كل ما عقد اإلنسان عليه قلبه جا

 ابطاًل. 

 ما تعريف مصطلح )التوحيد( لغة ؟  .4
د دَ فهو مصدر َوحّ  ،إذا جعله واحداً  الشيء ن وّحدمشتق م  . يَ َوحِّ

 

 ( 29:ص)  –بن عبد احلميد األثري  لعبدهللا   ، صاحلالسلف ال  وجيز يف عقيدةال - 1
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 ما تعريف كلمة )التوحيد( اصطالحاً؟ .5
 1والصفات.إفراد هللا سبحانه مبا خيتّص به من الربوبية واأللوهية واألمساء 

 ما العالقة بني مصطلح )العقيدة(، ومصطلح )التوحيد(؟ .6
د بعلم يحو لتند أهل السنة، وإمنا مسي علم ادفان عد متاعلم العقيدة وعلم التوحي

لقلب على التوحيد وعلى أسس لثمرة املرجوة منه، وهي انعقاد اء على ايدة بناقعال
 2العقيدة، انعقاًدا جازما ال يقبل االنفكاك.

 ينهما افرتاق؟ ب هل .7
، نعم، بينهما عموم وخصوص، قد يفرق بينهما أبن العقيدة أعم، والتوحيد أخص

خاصة ابلركن ق متعل يد حو بينما الت ،ت يامجيع أصول اإليان والغيب  عمّ قيدة تفالع
 األول من أركان اإليان، وهو اإليان ابهلل. 

العلم الذي يتوصل به   وقد يفّرق بينهما اصطالحاً، ابعتبار أن علم التوحيد هو
 لة املرضّية. على إثبات العقائد الدينية ابألد

ق بعلم ل عوفيه ما يت ،يةوتفنيد األدلة اخلالف لشبهات برّد اوأن علم العقيدة يزيد عليه 
 ، وحنو ذلك.وأشراط الساعة واملالئكةالغيب، 

 جيتمعان يف معرفة احلق بدليله.ويكن القول أهنما 

 : توحيد أو عقيدة؟بعض املؤلفات مصطلح  هل أطلق العلماء على .8
نعم، جرى السلف على تسمية كتبهم يف العقيدة بكتب التوحيد، ككتاب التوحيد  

ل اإلمام أبو عثمان  كما فععقيدة،  كتب ال  اهعلي اطلقوا مهنما أ ية، كبن خز ال
 

 .( بتصرف332 – 1/330البن قيم اجلوزية ) مدارج السالكني ، (11/ 1)  ني عثيم بن ال  املفيد ولالق - 1
 ( 921) ص:   رييسد السنة حملم أهلعلم العقيدة عند   - 2
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واإلمام الاللكائي  ،الصابوين رمحه هللا يف كتابه: )عقيدة السلف أصحاب احلديث(
 ه هللا يف كتابه: )شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة(. رمح
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 املبحث الثان

 مصادر االستدالل
 ؟ملعتقدمنها ا ما املصادر اليت يُؤخذ .9

ُيستدل هلا إال أبمرين، مها: كتاب هللا جل وعال، وما  ال ائلهس معتقاد و اال رو مأ
  كدر. الب فيه و الذي ال شوْ  ، فإهنما املعني الصايفملسو هيلع هللا ىلصصّح من سنة نبيه 

 املصادر السابقة، تكون وفق فهم من؟ .10
ومن  لتابعنيوفق فهم سلف األمة؛ وهم الصحابة رضي هللا عنهم، وأئمة ا تكون

 . االجتهاد لمن أه سان حإبم عهبت

 ء تقييد فهم الكتاب والسنة  بفهم سلف األمة؟ا جاملاذ .11
يف قضااي   ملسو هيلع هللا ىلصأقرهبم فهمًا ملراد النيب و ، ألهنم خري القرون فقهًا وعلًما واعتقاداً 

  مُثَّ  ْرين،َخرْيُ النَّاِس ق َ : )ملسو هيلع هللا ىلصابخلريية، لقوله  ملسو هيلع هللا ىلصالدين، وهم الذين شهد هلم النيب 
 1  ( 2533مسلم )، و ( 2652) رواه البخاري ْم(. َن يَ ُلوهنَُ ْم، مُثَّ الَِّذيهنَُ  يَ ُلو ينَ ذِ الَّ 

 : اإلمجاع؟تفاقهم يف أمور شرعيةمن ا قال هلذا اجلانبهل يُ  .12
؛ ألنه يستند يف حقيقته إىل ادية عتقاالنعم، فاإلمجاع مصدر من مصادر األدلة 

،  حلصاالوحي املعصوم، وأكثر مسائل االعتقاد حمل إمجاع بني الصحابة والسلف ال
 ة وابطل. وال غريها على ضاللة ة يف أمور العقيدماأل عموال جتت

 والتابعني حجة على من بعدهم؟ هل إمجاع الصحابة  .13

 

 . إن خريكم قرين..()( بلفظ:  2535) لم مسويف  ، .()خري أميت قرين.( بلفظ:  3650ري )خالبرواه او  - 1
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عية ملزمة ملن جاء بعدهم، وهو  ر نعم، فإمجاعهم حتديًدا يف مسائل العقيدة حجة ش
 جيوز خمالفته. إمجاع معصوم، وال

 ما الدليل الشرعي على حتديد مصادر العقيدة؟  .14
 لة هذا:أد نم

َ َلُه اهْلَُدى َويَ تَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل  َشاِققِ يُ  َوَمنْ  ﴿ تعاىل:ل قا  - الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
 . ( 115: النساء ) ﴾  َوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًات َ اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِِّه َما  

أقبل علينا   مث وم،ٍ ذات ي ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قال: صّلى بنا  عن العرابض   -
رفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، وعظنا موعظة بليغة، ذف بوجهه، 

كم  يأوص: )ملسو هيلع هللا ىلص فقال رجل: اي رسول هللا كأهنا موعظة مودعٍ، فأوصنا. فقال
تقوى هللا، والسمع والطاعة، وإن كان عبًدا حبشًيا، فإنه من يعش منكم  ب

  من الراشدين املهديني  ءافاخلل وسنة  يتسنب فسريى اختالفًا كثريًا، فعليكم
ّضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور، فإن كل  بعدي، متّسكوا هبا وع

 (4607 )   اوددوأبو   ،( 17144) رواه أمحد حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة(. 

 يف هذا اجلانب؟ ما أقوال الصحابة   .15
 كثرية، ومن ذلك:أقواهلم 

 (211)الدارمي جه ر خ أ ."ا فقد ُكفيتمعو دت تب الو اتبعوا ": ود بن مسع دهللاعبقال   -

نبتدع، ولن نضّل ما متسكنا   إان نقتدي وال نبتدي، ونّتبع وال": وقال  -
 1  ."ابألثر

 

 لاللكائي ل  ( 1/69)  واجلماعة  شرح أصول اعتقاد أهل السنة - 1
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 1. "ة نس ح وإن رآها الناس  كل بدعة ضاللة،" :وقال عبد هللا بن عمر   - 

 ما أقوال العلماء يف هذا اجلانب؟ .16
نوا  كاما   قيطر ى الم عل يرون أهن - السلفأي  -نوا كا  "ن سريين: مد بحم قال  -

 2   ."ى األثرعل 
ب الدين هك السنة، يذتر  نديإن أول ذهاب ال"وقال عبدهللا بن الديلمي:  - 

 (98)  رواه الدارمي    ."ةو ة سنة، كما يذهب احلبل قوة قسنّ 
سّنة خرٌي من  لا االقتصاد يف"محهم هللا تعاىل: من السلف ر وقال مجٌع  -

 3. " لبدعةاالجتهاد يف ا

 ب تفّرق األمة؟سباأ ما .17
ب رهبم وسّنة  ايف أخذها كتوا دميقدة؛ حيث مل العقير أمو  يف ضّلوا سببه ألهنا

، بل قّدموا ما رأوه من عقوهلم وأفكارهم، أو بفهم غري منضبط ملسو هيلع هللا ىلص نبيهم
 جوانب التفرق ما كان يف العقيدة.  ص الوحيني، وأخطرو لنص

التحذير ابخلوض يف عن ية، مور الفقهذلك سعة األمر يف األال على ثما امل .18
 ؟ةالعقدياألمور 

عمر رضي هللا عنهما قال: قال  ن قهية: عن ابالف اايمر يف القضعة األس مثال
(،  ال يف بين قُريظةإملا رجع من األحزاب: )ال ُيصلِّني أحٌد العصر  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

: بل بعضهمصلي حىت أنتيها، وقال نُ  فأدرك بعَضهم العصُر؛ فقال بعضهم: ال
 

 (339 /1بطة ) ابنة الكربى البن إل ا - 1
 ( 1/783) الرب  البن عبد  امع بيان العلم وفضلهج - 2
 ( 2/14الشفا )  ، وانظر( 230 / 2العلم )  ن عبد الرب يف جامع بيا(، وابن 223سنن )أخرجه الدارمي يف ال  - 3



12 
 

البخاري   اهرو ا منهم. واحدً  فعنِّ يُ  مفل ملسو هيلع هللا ىلص َرد منا ذلك، فذُِكر للنيب ي ُ ي، ملُنصل 
 ( 1770، ومسلم )(946)

القضااي العقدية: روى أمحد وغريه من حديث عمرو بن  تحذير يفلومثال ا
يف ن والناس يتكلمو  يوم ذات  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  جشعيب عن أبيه عن جده: »خر 

: )ما لكم هلمقال الرمان من الغضب. فيف وجهه حب كأمنا تفقأ القدر، قال: و 
قال: فما  !. كان قبلكم(هلك من ذا هب ؟عضبب  بعضه تضربون كتاب هللا 

مل أشهده مبا غبطت نفسي بذلك  ملسو هيلع هللا ىلص ت نفسي مبجلس فيه رسول هللاطغب
 ( 6668) اه أمحد و ر    اجمللس أين مل أشهده«.

 (؟ ى )أهل السنة واجلماعةطلق علتُ ليت طلحات اما املص .19
 يث واألثر.هل احلدوأ رة،هم: السلف، والطائفة املنصو 

 نة النبوية؟الس غري الكتاب و  نم قدهاتعم  أخذتهل هناك طوائف  .20
 نعم، طوائف كثرية خالفت يف اعتقاداهتا منهج الكتاب والسنة. 

 يانه؟بما األمثلة من الفرق على ما سبق  .21
عتقدهم، فما وافقه جعلوا األساس العقل يف م وم؛مذالكالم امل من ذلك أهل

خرب   نه أل هّدون ر ية فتار وما خالفه ردوه واهتموه،  عتمدوه،وا ذوهقول أخمن الن
وهناك من أخذ  ، ي يسمونه أتويالً ملعىن ابلتحريف الذاّدون رة ير وات ،1ادآح

 فقط ابلقرآن وترك االستدالل ابلسنة، وهذا خطأ فادح

 

د إذا صّح  حااآلوخرب ، آلحاد له أقسام خرب ا واتر، و لتافر فيه شروط او خرب اآلحاد: هو كل حديث مل تت  - 1
  :اجلانب يف صفحة يح هلذا توضد مزي ناك كون هسي ة السن ل أهعند  دة ل العقينده فهو حجة يف مسائ س
 841 :  لسؤالا  (271)
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 لثاث الثحبامل

 1  يف العقيدة والتوحيد  تافلؤ م

 تب اليت ميكن النهل منها ملعرفة االعتقاد الصحيح؟الكما  .22
 من املؤلفات اليت محلت مصطلح ) التوحيد(: 

 ه ( 256)ت:   امع الصحيح( للبخاري،توحيد يف اجل)ال :ب كتا -
  (. ه311)ت:  ة زي)التوحيد وإثبات صفات الرب( البن خ :اب تك -
 ه (. 359:  )ته دنمن  البوحيد( الت) :كتاب  -

 : العقيدة( أو االعتقاد)  مدة واليت محلت اسمفات املعتومن املؤل
 ه (.418)ت:  ائي ك)شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة( لالل :كتاب  -

 ه (.  449)ت:  بوين لصا( ل)عقيدة السلف أصحاب احلديث :كتاب   -

 ؟صةخا للصغارسه نصح بتدرية يُ يدعقعاصر يف الم هل هناك كتاب .23
فهو من ه (، 1115)ت: يخ حممد بن عبدالوهاب م، كتاب )التوحيد( للش عن

، وله  عرض املوفق لألدلةوال ول يف التلقي والفهمالكتب اليت جعل هللا هلا القبُ 
 ء األجالء. لكثرية من العلمااالشروح 

 لصحيح؟تحقيق االعتقاد اة بالق هل السنة النبوية هلا ع .24
يدة در التلقي للعقمصا نم  تُعدّ نبوية ال ن السّنةأب اءلملعقّرر لدى ات نعم، فقد

الصحيحة وطريق من طرق إثباهتا، ولذا جعل بعض السلف )السّنة( هي 
اإلسالم هو   ري متعارضني، ألنغاالتباع، وجعلها بعضهم اإلسالم، والقوالن 

 

 الطريف، دار ابن اجلوزي  بن علي يوسف   لدكتورل،  ة جلماعأهل السنة وا تدوين علم العقيدة عند    - 1
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 ه.هجومن االتباع يعرب عن طريق التلقي، و يحةتعبري عن العقيدة الصح

 عقيدة الصحيحة؟ت الابثة إلابلسنّ  لقةكتباً متعء  ماعلالهل كتب  .25
نعم، فحينما صار معىن )السّنة( هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة ابلكتاب  

بن حنبل يف كتابه:   عىن اإلمام أمحدملوالسنة، استعمل هذا اللفظ يف هذا ا
  ملسو هيلع هللا ىلص ولالرسول عن عدل الالعقيدة الصحيحة الثابتة بنقنه ضمّ  حيث)السّنة(، 

كتاب:   هناكة(، و  كتابه: )السنّ مام أمحد يفاإل نب هللا عل عبدا ف، وكذحابهأصو 
 )السّنة( البن أيب عاصم. 

 هناك تداوٌل ملصطلح )أصول الدين(، فما معىن هذا املصطلح؟  .26
 ورسوله  ق طاعة هللاتحقا تة الكربى اليت هبمة والقواعد الكليين املبادئ العاعت

 ة والتوحيد. عقيدلا  علمبه إال رادعىن ال يُ ملا ذاوهره وهنيه، مواالستسالم ألملسو هيلع هللا ىلص 

 هل استخدم بعض علماء أهل السّنة هذا املصطلح؟ .27
 :ومن ذلك  ، يف االعتقاد حتمل اسم أصول الدينكتباً   فهناكنعم، 

 ه (.324  )ت:ري ألشعيب احلسن ا)اإلابنة عن أصول الداينة( ألكتاب:   -
 .   (ه378)ت:  ة ن بط بال عن أصول الداينة(ة  )الشرح واإلابنكتاب:   -

 ن وصف العقيدة أبهنا شريعة من هللا؟ميف لو قلا ما .28
 هذا وصٌف صحيح استخدمه بعض العلماء يف مؤلفاهتم العقدية.

 لو أمكن توضيح ما سبق قوله؟  .29
، وقد يراد هبا ما  لعقائدن اه م هللا وَشَرع  فقد يُراد هبا ما سّنها كالُسنة، عة هنيالشر 

 ني. املعني راد هبا كالد يُ وق ، ه وشرعه من العملنّ س
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 وأراد هبا مصطلح العقيدة؟  ،لذي أّلف حتت مسّمى )الشريعة(ا نم .30
 من تلك املؤلفات: 

 ه (  360ت:)الشريعة( أليب بكر اآلجري رمحه هللا. )كتاب:   -
البن بطة  مة(ذمو وجمانبة الفرق املالفرقة الناجية  اإلابنة عن شريعة)كتاب:   -

 ه (  387ت:)رمحه هللا.   ليلعكربي احلنبا

 ن؟ اميواإل ةلعقيدا  ة بنيهناك صل له .31
بعض مسائل يعترب نعم، إذ النسبة بينهما فيها عموم وخصوص مطلق، فاإليان 

 العقيدة.

 ن؟ا هل هناك ارتباط ابلتأليف بني قضااي العقيدة واإلمي .32
حيد ومسائل التو  اايقض ابسم )اإليان(، حبثتالسلف كتبًا  نعم، فقد صّنف

 :كتبلا تلك  د مجيعا، ومنقااالعت
ته( لإلمام أيب عبيد القاسم ل درجاكماتسانه و نسمله و عا)اإليان ومكتاب:    -

 ( ه  224ت:)ابن سالم البغدادي رمحه هللا.  
 شيبة العبسي يب)اإليان( للحافظ أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أكتاب:    -

 ه (  235ت:)ه هللا.  رمح
 ه (  470ت: )  .هللا  ن منده رمحه د ابمحمظ حاف)اإليان( لل كتاب:    -
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 بعلرااملبحث ا
 لسنةا  أبرز صفات أهل

 1  أهل السنة واجلماعة خصوصا يف جانب العقيدة؟ اتفص زأبر  ام .33
 : يتالصفات الدالة عليهم كثرية، لكن من أبرزها ما أي

، وفق فهم ة الصحيحةأهنم ال أيخذون معتقدهم إال من الكتاب والسنّ  أوال:
 .درهبمالصحابة ومن سار على 

 .النقل هملف ةيل هم وسالعقل عندو  العقل، قّدم علىعندهم م 2 قلالنأن  اثنيا:
 ليم.لسح مع العقل احيلصا أنه ال يتعارض النص ايعتقدون جزمً  اثلثا:

 3سط بني فرق األمة، كوسطية األمة بني األمم.و  مأهن :اعراب
 : وقوفهم حيث وقف النص، فال يقصرون عنه وال يزيدون عليه. خامسا
 ور االعتقاد.أمحيحة يف إثبات حاد الصن أبخبار اآلو خذ: أهنم أي سادسا

أدلة من ى ألنه مبين عل  ؛ةناعتقادهم ال يتغرّي وال يتبدّل على مرِّ األزم :اعً باس
 تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.ة يقينية، فال أيلسنّ او  اب تكلا

د يف حديث ر و  : أهنم املشهود هلم ابلنجاة والنصر يف الدنيا واآلخرة، كمااثمناً 
قام فينا   ملسو هيلع هللا ىلصللَّ رسول ا نإ ال أنه قال: ) أ ة من حديث معاوي  االفتاق،

وسبعني ملة،   نيتثن ىعلافتقوا  اب م من أهل الِكتلكفقال: ) أال إنَّ من قب
امللَّة ستفتق على ثالٍث وسبعني، ثنتان وسبعون يف النَّار،   وإن هذه

 

    (66 / 1)  واجلماعة   ة السن أهل داعتقا  ولص شرح أ - 1
 . لماء األمة ه ع هم ا فم فقو يحة(،  صح ل ا نة سلالوحيني ) القرآن وا من  ة ولملنقا حكامي األأ   -  2
 ( 141/ 3) لفتاوى اوع جمم - 3
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 (  4597) اود دأبو  واه ر   وواحدة يف اجلنة، وهي اجلماعة( 

 ملة كلهم يف النار إالَّ ملة نيسبعو  ث ثال يت علىأمتق وورد بلفظ: )وتف
؟ قالا لواحدة، قالوا: ومن هي اي رسو  حسَّنه   (. يبأصحاو  ليه) ما أان ع :للَّ

   (2641) يف صحيح التمذي األلباين 
 أن مذهبهم هو األعلم واألحكم واألسلم. اتسًعا:
 ه.فيال تعطيل  ىلوتنزيههم هلل تعا ، فيه لصفات ال متثيل: أن إثباهتم لعاشًرا

ال و  قدحٍ ب أهنم ال يقعون وال يتطاولون على خيار األمة وسلفها دي عشر:ااحل
 نهم. ع نو تضّ وييستغفرون هلم ه، بل غري 
: أهنم ال يتسّمون إال ابسم اإلسالم واإليان، أو ما ورد به الدليل، أو  الثان عشر

 .وقع عليه إمجاعهم
اتفهة،   اءمسة، وأزائف ات ن على شعار دو ون وال يعاال يوال : أهنمالثالث عشر

ا،  واالمه نلون موا، فينة وأصول ملفقة، بل عمدهتم يف ذلك الكتاب والس 
 ا. مهعادان ويعادون م

: أن احلق يدور معهم حيث داروا، فال يكن أبًدا أن يكون احلق مع الرابع عشر
  ال ن الطوائف فإنه ينم طوائف، فمن وافقهم طائفة دوهنم، بل هم ميزان ال

قة، ومن خالفهم فإنه زائغ عن الصراط املستقيم افاملو  ر هذهقدمن احلق ب
 فة. الاملخه بقدر هذ

فال يثبتون منها أو   1على التوقيف بناها م مهعند ات : أن الغيبيمس عشراخلا
 ينفون إال وفق الدليل، وال يقحمون عقوهلم فيما ليس هلا فيه جمال.

لك وذ ،الصاحللعمل ا وعملهم هو ع،علم النافهم هو الم: أن عل السادس عشر
 

 نص. ل ا قبل إعمال الرأي   نع بعيدا  ع شر لا يف  دور  امب  تمسكال  و قيف: هو لت ا -  1
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 بعة.تاألنه مبين على الكتاب والسنة وعلى اإلخالص وامل 
ذهلم، حىت أييت أمر هللا وهم  م وال من خفهلامن خم : أهنم ال يضّره عشر لسابعا

 كذلك اثبتني على احلق.
تكلًفا، وأشدهم  مقهم علًما، وأقلهم: أهنم أكمل الناس إيااًن، وأعالثامن عشر

م حتقيًقا ملراتب الدين من اإلسالم واإليان  لهوأكم لسنة، واعة للكتاب ابمت
 . سعود ابن م م ل فيهقاكما ،  اإلحسانو 

أن معهم احلق املطلق، وأما غريهم فليس معه إال مطلق احلق، أي   :عشر سع التا
 احلق. بعض

ذاد ن عنه كما يُ ، فال يُذادو ملسو هيلع هللا ىلصحوضه أهنم املوفقون للُشرب من  :العشرون
 ا ومل يغريوا.يبدلو مل ثوا و ُُيدِ  ؛ ألهنم ملمهغري 

 فال خيتلفون.  تلفونؤ ، ومنو قيفت  : أهنم متفقون فالاحلادي والعشرون
: أهنم ال يستشكلون شيئا مما ورد يف الوحيني، فليس منهم إال  العشرونو  ثانلا

 1اإليان والتسليم.

 

 الصفات بعون هللا وتوفيقه.  ن هذهللكثري م  ويف ها الكتاب سأتناول شرح - 1
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 املبحث اخلامس
 دراسة العقيدة ية أمه

 ؟ابلعقيدة قلعمهية دراسة ما يتأ ما .34
ب السبي وربه سبحانه، وه العالقة بني العبد وأساس هر مبعرفة أهنا قوامها تظأمهيت

 نيا واآلخرة. مناط السعادة يف الدي هو ها، من ة أو احلرمان اجلن خوللد

 على تبيان ما يتعلق أبمور العقيدة؟  ملسو هيلع هللا ىلصما مدى حرص النيب  .35
   ىل ما إ داللتهمو ، مصريهم بعقيدهتللناس كافة، وتب ملسو هيلع هللا ىلص  س بعثته هذا هو أسا 

  بعيًدا عن الشرك، والبدع.هللا رضاة هبم مليقر 

 ع و م وقعد، من ابب الصحيحة قيدةللع اسالن داإرش ك ما القول فيمن يرت  .36
 ؟لتفّرق بني املسلمنيا

يه هذا من الغّش هلم، وفيه داللة على عدم فهم اهلدي النبوي الصحيح، بل وف
 ث علىعن النصح واحل تكا نس  حينممنيملسل رضا بوقوع البدع والشركيات يف ا

 .  لصحيحة وفق ما كان عليه الصحابةيدة االعق

 ؟دةلماء يف العقيالع هبحثي ذيم العاما املوضوع ال .37
أصول اإليان الستة، فهي أصول العقيدة الصحيحة، فهم ور البحث حول حميت

 سنة. وكذلك ما ثبت يف الكتاب وال

 العقيدة؟  ورلعلماء يف أما هاما املوضوعات التفصيلية اليت يبحث .38
 يل على أمور منها:  صفالت يدور

 قه عنه، وبيان ح نزّهتا يوم، عاىلت ذات هللا تعاىل، والبحث فيما يتصف به -1



20 
 

 ده.ابع على
ما يتعلق ابلرسل أو النبوات، والبحث فيها من احليثيات التالية: ما يلزم  -2

 . هماعيهم، ما جيوز يف حقهم، وما جيب على أتبوجيب عل 
ان به على اخلرب الصحيح، وليس للعقل يف يف اإلا يتوقت: وهو مياالغّيب -3

 ث.وتفاصيل البع  ساعةلط اراأشل؛ كدخإثباهتا أو نفيها م
 البدع، واملوقف منهم. قدر، واألخبار الواردة فيه، ويتبعه الرد على أهل لا -4

 اجب على كل مسلم؟أبمور العقيدة، و   هل تعّلم ما يتعلق .39
تعاىل على عباده، ليتعرفوا   حق هللاومسلمة معرفة  لمجٌب على كل مس او  نعم

 بادة. لعمن اه تحقكيف ُيققون له سبحانه ما يس 

 أن يتعّلمه يف أمور الدين؟ ململس ى اواجب علما هو أول  .40
ول منازل وأ، أول دعوة الرسلاعلم أن التوحيد هو "قال اإلمام ابن القيم: 

أن   لصحيحكان اوهلذا  .وجل.. زع الك إىل هللا لس ا الطريق، وأول مقام يقوم فيه
 إىل القصد ر، والنظ الال ،شهادة أن ال إله إال هللا  ول واجب جيب على املكلفأ

دخل به يف اإلسالم، وآخر ما خيرج به من أول ما يُ  ك، فالتوحيدش لا، وال النظر
 1. "واجبالدنيا، فهو أول واجب وآخر 

 كر والنظر؟ فّ تلعلى املكلف هو ا ما القول فيمن قال: إن أول واجب .41
  تعاىل هللاتوحيد يف الدعوة إىل  ملسو هيلع هللا ىلص ل عليه، بل هو خمالف لسرية النيب دلي ا الذه

  . ة الناسيف حيا اهد عقب ُيمال ما إىلؤدي يهذا القول سو ، ابتداء

 

 ( 23-1/21البن أيب العز ) ، شرح العقيدة الطحاوية، ( 114/ 1)   نيسالكرج الدام  - 1
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 ة خري للمسلم؟ لهل اخلتم ابلتوحيد دال .42
 ، حديث أيب هريرة وفيه اخلتم ابلسعادة أنه آخر واجب ل على مما يدذ إنعم، 

، وحديث:   (917) رواه مسلم .(لقنوا مواتكم ال إله إال هللا) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب 
  (  26)  رواه مسلم . ( من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا، دخل اجلنة)

 للتكليف ابلتوحيد؟ط رت ش ذا يُ ام .43
 . للمكلف وغ الدعوةلعقل، والبلوغ، وبل ثالثة شروط، وهي: احتقق ط يشت 

 حيد؟تعاىل يف علم التو  كيف ظهر ُمراد هللا .44
 وتتتب عليه أمور ثالثة: ثة، اً ثال تعاىل جيمع أمور راد هللا لم أبن محينما نع

 . بهسبحانه   ر، فأمه بحوأ دهرافهو جيمع أن هللا تعاىل أ - 
 يعاقب اتركه.  يثيب فاعله، و  ه سبحانه نأ بهر مأونه ك  لىتب عويت   -

ضده، فاألمُر  عن ينهى عن خمالفته، ألن األمر ابلشيء هنيٌ  سبحانه وأنه - 
 ابلتوحيد هنٌي عن الشرك.

 ؟ربنا سبحانه ما تقرير هذا يف كتاب .45
ُكُم يُت لَ  َوَرضِ ْعَميِت نِ ُكْم يْ لَ عَ  تُ َنُكْم َوأمَْتَمْ اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدي﴿ اىل:تع قال

ح كان القرآن من فاحتته إىل خامتته فيه التقرير الواضوهلذا   ، ( 3املائدة:) ﴾ْساَلمَ إْلِ ا
 يف حدين ة املو بعاقبشارة الته، أو يف البعه، أو بيان مقتضياته ومكمأبنوا لتوحيدل

 ا. يهمف ندي الدنيا واآلخرة، أو يف النذارة بعقوبة املشركني واملعان

 انب العظيم؟  هلذا اجلالً يتبياان وتفص  ملسو هيلع هللا ىلص ياة النيب نت حاهل ك .46
معاين فيها  تققودعوته كانت بيااًن علمًيا وعمليًا حت ملسو هيلع هللا ىلص نعم، فحياة النيب  
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 األكمل. ك على الوجه األمتلشر التوحيد، وقطعت فيه مواد ا

 لعلماء عن أمهية التوحيد؟ل اقا ذاما .47
عنهم مواد  سم حيد ألمته وُيذا التو هقق ُي ملسو هيلع هللا ىلص نيبال ان : »وقد كقال ابن تيمية

ب و قل يق قولنا: ال إله إال هللا، فإن اإلله هو الذي أتهله الذا حتق، إذ هالشرك
 1ف«.كرام، والرجاء واخلو بة والتعظيم، واإلجالل واإل ل احمللكما

 ؟ يف وجوده حيد الصحيح، ما الوصف الذي ميكن إطالقه عليهو ابلت الكافر .48
اْلَمْوَتى َواَل ُتْسِمُع  عُ ْسمِ اَل تُ  فَِإنَّكَ  ﴿  :ىل، قال تعاميتاً  دملوحّ ا غري اىلهللا تعمّسى 

ِمُع  ِإْن ُتسْ ِي َعْن َضاَللَِتِهمْ َوَما أَْنَت هِبَاِد اْلُعمْ  (52)ا ُمْدِبرِيَن وْ الّصمَّ الّدَعاَء ِإَذا َولَّ 
 لسامعنيوتى اببلة املا، فمق(53-52:وم لر )ا ﴾فَ ُهْم ُمْسِلُمونَ  َمْن يُ ْؤِمُن ِِباَيتَِنا ِإالَّ 

 2  رون.والكافشركون هم امل  أن املوتى ىتدل عل 

 لصحيحة، وجيب التمّسك هبا؟ا ما العقيدة اليت نطلق عليها أهنا هي .49
وأصحابه، واتبعوهم  ملسو هيلع هللا ىلص رسولال عليه هي ما كانحة العقيدة اليت توصف ابلص

اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر ُلوَن ِمَن ُقوَن اأْلَوَّ ابِ َوالسَّ  ﴿:نهال سبحقاا مك  ين،لدإىل يوم ا
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم إبِِ وَ  ا  هَ ت َ رِي حتَْ نَّاٍت جتَْ َوأََعدَّ هَلُْم جَ  ْحَساٍن َرِضَي اللَُّ َعن ْ

    (100ة: ب و الت)  ﴾ يمُ ْلَعظِ ا زُ وْ ْلفَ ا اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلكَ 

 الناس وجود التوحيد، أو الشرك فيهم؟يف  ألصلا هل .50
عليها، ما مل تصرفهم عنها  وينشؤونواإليان، ة ولدون على الفطر س كلهم يُ ناال

 

 م قطع عنهي  : (ُيسم)   .  ار ختص( اب 135/ 1)اوى تع الفمو جم - 1
 )13/232) تفسري القرطيب (، و 10/12) الطربي  تفسري  - 2
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ل، ومن األهواء ووساوس  والضاللكفر تبية على االشر والضالل، من ال صوارف
 1. يا دنال ات وشهو ، ، وشبهات املبطلنيالشياطني

 تقريره؟ ى ما سبق ما الدليل عل .51
تهم فاء كلهم، وأهنم أتوأين خلقت عبادي حنديث القدسي: )... احلء يفاج
، وأمرهتم أن يشركوا اطني فاجتالتهم عن دينهم وحّرمت عليهم ما أحللت هلمشيال

 ( 2865)  مسلم رواه طاانً..(. ه سل نزل ب ما مل أيب
واه  بالفطرة، فأ ىإال يولد عل  دو لما من مو ) له:قو عن هذا ب ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب الرسول 

 ( 2658(، ومسلم )1359ي )رواه البخار  يجسانه(. و ينصرانه، أوأنه، اديهو 

 موجود من أول إنسان؟ هذا له .52
  ري يد واخلة التوحديمن ابب أوىل، فعق ملسو هيلع هللا ىلصنعم، يتوجه إىل أول إنسان وهو آدم 

كانوا    هىل من ذريتو األ ال، واألجيملسو هيلع هللا ىلصلصالح هي األصل الذي كان عليه آدم وا
م ورغبهم هلول سو  قوم نوحالص، حىت جاء الشيطان إىل خلاوحيد تلعلى ا

 يه، فبعث هللا إليهم نوحا. ف شرك شيئا فشيئا حىت وقعواابل

 ما دعوة الرسل مجيعا؟ .53
َقْد لَ وَ ﴿ تعاىل:، واجتناب الشرك، قال عتهه وطاه وتقوابعبادت  هي توحيد هللا 

 ( 36:النحل ) ﴾ْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ اُدوا اللََّ وَ َأِن اْعبُ َرُسواًل  ةٍ أُمَّ  َنا يف ُكلِّ َعث ْ ب َ 

 تقريره؟ بقما س يلما دل .54
  ، (59)األعراف: ﴾َغرْيُهُ  َلهٍ ِمْن إِ  َلُكمْ  ا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّ مَ ايَ ﴿ :ومهلق نوح ملسو هيلع هللا ىلص لقا

 

 ( 17 ) ص:  ة وي االطح ح شر  ، ( 38/ 8العقل )  عارضء تدر   - 1
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 سالم.ياء عليهم ال بنمها من األري وغوكذلك قال هود وصاحل  

  عيداً ب ،حتت مظلة اإلسالم الناس  عيمج لت سعىو  ،عو لإلسالمأراد أن يد نم .55
 ت، فما مصري دعوته؟ياكعن التوحيد والتحذير من الشر 

واحلذر  هلل ال تقوم على أساس حتقيق التوحيد الناس قلوب  ديلتوح كل دعوة
ها ، وسيكون نصيبة وانقصةقاصر  وة دع فإهنا كانأي مو  انزميف أي من الشرك 

 ، ألن هذا أصل عظيم منعاً م ااف عن احلق، أو مهر حناالوإما  ل،إما الفش
 ثة الشرك واالبتداع. يف كار  واقعو  والدعاة ألممعنه ا تمىت غفل  ،نأصول الدي

  لدعوة للتوحيد من الفروع أو القشور، وواجبٌ ن يقول: إن ايمما القول ف  .56
 ؟حتت أي فكرس وجتميع النا ،فقط الدعوة لألخالق 

وهذا  ،  دعوته من منطلق األنبياء والرسلق يفينطل مل  ل وأفكار منواأقهذه 
م  أهن حاهلم  غريبلتوحيد، ومن ا و وه هتميش أصل األصول ىلإيؤدي س القول

 فروع أصوال، على ما يف هذا التقسيم من مؤاخذات.ا، والل فروعً و صألجعلوا ا

 ؟واالقوال األفكارعلى مثل هذه  لعلماءا ا تنبيهم .57
سميته مسائل األصول، وبني نوع آخر بني نوع وت أما التفريق" ة:مين تياب قال
 عن صل ال عن الصحابة والأ ه لس ليروع، فهذا الفرق فلاته مسائل ميوتس 

 أئمة اإلسالم، وإمنا هو مأخوذ عن املعتزلة وأمثاهلم من ان والهلم إبحس  نيالتابع
 يقفر ت وم، وهالفقهاء يف كتبهلقاه من ذكره من ت أهل البدع، وعنهم

 1."متناقض

 

 (347-346/ 23) اوى ع الفتمو جم - 1
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ال مهإ دراسة أو يف هل اخللل الذي يقع من بعض الناس عقداًي له سبب  .58
 العقيدة؟

ق ما كان عليه  افية وفدة الصيقعلدر تدريس امما ال شك فيه، فعلى ق اذوه نعم،
 . نا سنجد الوضوح والسالمة يف عقيدتنا وأفكاران وسلوك الصحابة 
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 املبحث السادس
 1  د حيو م التفضائل دراسة عل

 بقية العلوم الشرعية؟ التوحيد بني ما فضل علم  .59
ن علم التوحيد  ر؛ فإي املطهّ وحقها ابلة لتعلّ فاضل  اهل الشرعية كم إذا كانت العلو 

 العلوم. على بقيةوة من هذا الفضل العميم، حيث حاز الشرف ذر ال يعترب يف

 م الشرعية؟لو كيف ظهر فضله على بقية الع .60
 ه، واحلاجة إليه. معه، ومعلو موضو : ثالث  ت ا ابلنظر إىل جها هذ ظهر

 ما فضله من جهة موضوعه؟ .61
كمل موصوف، وهو هللا احلّي  وأ، ت د يتعلق أبشرف ذايحو تاللم أبن نعحينما 

تفرد بصفات اجلالل واجلمال والكمال؛ فيكون ألجل هذا  أشرف  امل ،ملقّيو ا
 لوم.ف املعلم بشر لعا ، وشرفالعلوم موضوًعا ومعلوًما

 علومه؟م من جهة معلال رف هذاكيف ظهر ش  .62
مه  وكاله راد هللا الشرعي، الّدال عليه وحيعلم التوحيد هو مُ  من املعلوم أبن

تعاىل،  ه يان بتعلقة ابإلقادية املعتالا ألحكامجلامع للعقائد الصحيحة، كاا
ه  ذهل ه ئواحت قال بكل يقني أبن شرفه الفيُ  ،والقيامةه، سل ومالئكته، وكتبه، ور 

 شريفة كلها.اجلوانب ال

 هذا الشرف للتوحيد؟  ملسو هيلع هللا ىلصهل قرر النيب  .63

 

 (33 :)ص   لعبد العزيز الرشيد ، التنبيهات السنية على شرح الواسطية  - 1
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ِقيَل: مُثَّ   « للَِّ َوَرُسولِهِ ٌن ابِ ِإيَا: »لَقاف لعمل أفضل؟ي اأ  :ملسو هيلع هللا ىلصنعم، فقد ُسئل النيب 
« ِقيَل: مُثَّ َماَذا؟ قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص َماَذا؟ قَالَ    . : »َحجٌّ َمرْبُوٌر«ملسو هيلع هللا ىلص: »اجِلَهاُد يف َسِبيِل اللَِّ

 . ( 26) البخاري  اهرو 

 ر فضله من جانب احلاجة إليه؟ظه  كيف .64
 مجلة أمور، منها:  ابلنظر إىلك يظهر ذل

ل به   على أهله، ومدح من توسّ ىنثأو  كل مكلف،  طلبه، وأمر به تعاىل  هللا أن   -
  ﴾  َلَه ِإالَّ اللَُّ نَُّه اَل إِ أَ فَاْعَلْم ﴿ :إليه، ووعدهم أجرًا عظيًما، قال تعاىل

َلُه الدِّيَن  ِلِصنيَ خمُْ  لِيَ ْعُبُدوا اللََّ ُروا ِإالَّ أُمِ  َوَما ﴿ وقال سبحانه:  ( 19:مدحم)
جله مجيع  الذي أرسلت من أ قحلي احيد هالتو  عقيدة ( 5البينة:) ﴾  ُحنَ َفاءَ 

وا  ِنبُ اْجتَ ُسواًل أَِن اْعُبُدوا اللََّ وَ رَ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة ﴿ الرسل، قال تعاىل: 
 . (36: النحل) طَّاُغوَت ﴾ال
حق ) :لقا ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب   ذاث معيد ح يف أنه حُق هللا على عباده، كما - 

  مسلم رواه ، و ( 5967رواه البخاري ).( به شيئا واوال يشركعباده أن يعبدوه   علىهللا
(30 ) 
 مُثَّ ﴿ :تعاىل مران هللا ابتباعها، قالأ أنه ملة أبينا إبراهيم عليه السالم اليت - 

َنا إِلَ أَوْ                     ﴾اْلُمْشرِِكنيَ ِمَن  نَ َوَما َكاا لََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفً  اتَِّبْع مِ َأنِ  ْيكَ َحي ْ
 .  ( 123 ل:نحلا)

بول العمل الصاحل وانتفاع العبد به يف اإليان شرطًا لق هللا تعاىل جعل نأ  -
 َفاَل ْؤِمنٌ ُهَو مُ اِت وَ احلَِ صَّ لْل ِمَن ا﴿ َفَمْن يَ ْعمَ  ، قال تعاىل:رةالدنيا واآلخ

   (123)النحل:  َن ﴾و بُ ُه َكاتِ لَ  ْفرَاَن ِلَسْعِيِه َوِإانَّ كُ 
لدنيا، قال يف ا لصاحلامجيع عمله ر ن فقد خس يااإلجاء العبد بغري إذا  - 
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َك َعَملُ َطنَّ بَ َت لََيحْ ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَكْ  َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذينَ ﴿تعاىل:
   (65زمر:ال) ﴾  اخْلَاِسرِينَ نَّ ِمنَ َتُكونَ َولَ 

د إليه  عبن حاجة الأل د،ة على علم التوحيلبشرية يف الدنيا متوقفة اداعأن س  -
، وضرورته إليه فوق كل ضرورة، فال راحة وال طمأنينة وال  ة جل حاوق كف

،  صحيحة ن جهةم لهاته وأفعان يعرف العبد ربه أبمسائه وصفأبسعادة إال 
 ة الوحي. هي جه انصحة، و صادقة 

دمت فقد فقدت احلياة، قال هللا  ا، والروح إذا عُ مسى هللا تعاىل الرسالة روحً  -
َنا إِلَْيَك ُروًحا مِّنْ َو }  :عاىلت ال  وَ أَْمراَِن َما ُكنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب  َكَذِلَك أَْوَحي ْ

 1( 52الشورى: ) {َباِدانَ َشاء ِمْن عِ ي ِبِه َمْن نَّ هنَّْدِ  اإليَاُن َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا

 وّحد؟امل  ىلوحيد ع ما فضائل الت .65
 فضائل كثرية، ومنها:  لا

هلل يف إيانه   صملخل ت، فااملنكراك اخلري وتر  علف يسهل على العبد أنه - 
ن ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه  م وتوحيده ختّف عليه الطاعات ملا يرجو 

 شى من سخطه وعقابه. ملا خي، املعاصيالنفس من واه ترك ما هت
، وكرّه صاحبه اإليان وزيّنه يف قلبهل ب هللا حبّ  بل يف القأن التوحيد إذا كُمل  - 

 راشدين.لامن  وجعله عصيان،الوالفسوق و  فرلكإليه ا
اآلالم، فبحسب تكميل العبد  يهأنه خيّفف عن العبد املكاره، ويهّون عل  - 

نة،  قلٍب منشرح، ونفس مطمئالم باآلكاره و يتلقى امل يان،للتوحيد واإل
 ة. ؤملامل ر هللا وتسليم ورضا أبقدا

 

 ( 94-19/93) وى جمموع الفتا  - 1
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لعمل م وائهخوفهم ورجاو  مني والتعلق هبوقأنه ُيّرر العبد من رّق املخل   - 
دا هلل متعبّ ا هو العز احلقيقي والشرف العايل، ويكون مع ذلك وهذ لهم،ألج

إليه، وبذلك يتم   ب إال، وال ينيإال إايه تعاىل، ال يرجو سواه وال خيشى
 ويتحقق جناحه.  فالحه

فإنه  م، تاص الخالابإلقلب وحتّقق حتققا كامال ل يف المُ كذا مّت و إ د يلتوحا أن   - 
وُتضاعف أعماله وأقواله بغري حصر وال   ،اريً ه كثيل من عمل لقل ا يصري

  ا ت كلمة اإلخالص يف ميزان العبد حبيث ال تقابلهجححساب، ور 
ليت  كما يف حديث البطاقة اها من مجيع خلق هللا،  ار وعمّ ت واألرض السماوا

 كل،  لذنوب ن ا م( وزنت تسعة وتسعني سجالإال هللا هل)ال إ أن: اهفي
 الص قائلها. خإ لالكم بصر، وذلك ال مدسجل يبلغ 

اهلداية  ر يف الدنيا، والعّز والشرف وحصولنصأن هللا تكّفل ألهله ابلفتح وال  -
 ال واألفعال.وال والتسديد يف األقو حح األسرى وإصالسري للييتوال

م يهويّن عل  ن شرور الدنيا واآلخرة،أهل اإليا نياملوّحدن ع عف يدأن هللا - 
 مأنينة بذكره. الطو  هي ة إلة والطمأنينب طيابحلياة ال
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 املبحث السابع
 ةل السنة واجلماعأهمميزات عقيدة 

 ؟عن غريها مباذا تتميز عقيدة أهل السنة .66
 ثرية، منها: ك  تتميز أبمور

 اع السلف.وإمج ةلسنوا تاب كلاا على ، وذلك ابعتمادهاملصدرسالمة   -
ن  دو متن يعبتدعة، الذيملال الكالم و أهب يف مذاه وهذه اخلاصية ال توجد

والوجد، وغري ذلك   امالعقل والنظر، أو على الكشف واحلدس واإلهل  على
 الباطلة.  ة من املصادر البشرية الناقص

 مو قلغيب ي، ألن العقيدة غيب، واملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله التسليم هللى قيامها عل   -
تسليم الو  ملسو هيلع هللا ىلص لرسولهو  التسليم والتصديق املطلق هلل تعاىل ىل عتمد عوي
 َذِلكَ  (1)امل }  هبا، قال تعاىل:اليت مدحهم هللا نينملؤما يب من صفات لغاب

    (3-1)البقرة:  {(2) نيَ لِْلُمتَّقِ ُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى  اْلِكَتا

ا، اعتقادً ًما و ل عو ماًل، وع والصحابة والتابعني قوالً  ملسو هيلع هللا ىلصابلرسول  اتصال سندها  - 
فهي حمدثة، وال سند هلا   ف،سل ها الوا فيلفخا عة اليتخبالف عقائد املبتد

 .  ، أو عن الصحابةصحيحة  من كتاب أو سنة
والفلسفة لغموض، ، وخلوها من التعارض والتناقض واان يبالو  الوضوح - 

  الم وكألهنا مستمدة من كالم هللا املبني،  يف ألفاظها ومعانيها،قيد والتع
 مني.ألا رسوله

الوحي، وقوة صلة   لىدها عالعتما لك وذ، ناقضراب والتا من االضطمتهسال  -
، وقوة يقينهم مبا  دهحو ه ليأتباعها ابهلل، وحتقيق العبودية له وحده، والتوكل ع
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ن، ومن القلق والشك دي الرية يفهم من احلوسالمت معهم من احلق،
 لل.هذه العة من ل ع فهم منهداأ والشبهات، خبالف أهل البدع فال ختلو

ريقة املثلى جلمع مشل املسلمني لطا أهنا ، ذلك عا تمجعة واالمادة اجلهي عقي - 
نياهم، ألهنا ترّدهم إىل ود  م نهديووحدة صفهم، وإصالح ما فسد من شؤون 

خلاصية ال يكن أن تتحقق على يد ذه ا، وهؤمننيوسبيل املوالسنة الكتاب 
يخ شاهد  أبداً، والتار لعقيدة هذه ا ىل تقوم عال ة حزب، أو دعوة أو أنظم

 ك.على ذل
، فعقيدهتم يف أصول الدين اثبتة طيلة هذه القرون، واالستقرار ات ثبء والالبقا - 

يف   ية، دراو  ية ظة، روا ة وحمفو الساعة، مبعىن أهنا متفقة ومستقر م و قت أنوإىل 
 ألفاظها ومعانيها، تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل. 

 رآنقلامن  إال مهتيدعقتبسون ال يق نةين أن أهل الس رابنية(، وتع لا)ة قيفيتو لا - 
  ضاً ة، ال من عقل وال ذوق وال كشف، وال جيعلون شيئا من ذلك معار والسنّ 

 طل. ل ابف أو أتوينه بتحريي، ويقفون عند النص وال يتجاوزو وحل ل
  ،ميل السللعقل ونعين بذلك موافقة عقيدة أهل السنة واجلماعة  العقالنية،  - 

 يما يفيد. ها فيفصر وت  قتهطا فريتو نته، و زلته ومكاه، وإعالء منمامها ب واهت
سالم، فهي اإل ندي ، فهي وسط بني عقائد فرق الضالل املنتسبة إىلالوسطية - 

آراؤمها متضادة، أحدمها   ريقنيبني فوسط يدة العقيف كل ابب من أبواب 
 غال يف تلك األبواب، واآلخر قصر فيه. 

 ة؟ أهل السنّ د عن عقيدة عتبان ال مح ام .67
ا وقتًا طويال يف البحث والقراءة  ن قضو ذيال اء لمن العم فةال طائحاله مثل ح 

تألت قلوهبم ابحلرية، وكتبهم  فام ة،يحالبعيدة عن القرآن والسنة الصح
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ا منهم رجعوا إىل احلق، أو أعلنوا ثري كنقرأ أبن  ة، و قيدالعيف املريبة  لتشكيكات اب
 هم. عمر ر حريهتم يف أواخ

 بق؟التقرير السا  لى ع ك حالة دالةانه هل .68
، حيث رجع إىل عقيدة رمحه هللا ألشعريسن ااحليب أ ام إلمل صلح هذا ما نعم، ف

 . نة( ابأهل السنة واجلماعة يف )اإل
 لتمهيد(. يف )ا ه (403)ت  رمحه هللا  وأيضا الباقالين

ة يف سال)ر والد إمام احلرمني يف ه (، 438)ت  ه هللارمح وكذلك أبو حممد اجلويين
 .  قية(فو الستواء و ت االابثإ

 يف )الرسالة النظامية(.  ( ه 478ت  ) رمحه هللا نياحلرم ومثله إمام
 هناية اإلقدام(. ) يفه (  548)ت  ، رمحه هللا والشهرستاين

، ريونوغريهم كثيف )أقسام اللذات(، ه ( 606)ت  هللا هرمح)فخر الدين(  يراز لاو 
 . غفر هللا هلم ولنا مجيعا
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 املبحث الثامن
 د التوحيخصائص 

 لقاً؟اخ ه رابً ن لأ نهل التوحيد جمرد معرفة اإلنسا .69
،  إقرار العبد أبنه ال خالق إال هللا رد جميد وحلتا : »ليسالقيم رمحه هللا ل ابن ال، قا

ألصنام مقرين بذلك وهم ا  داعبّ  ومليكه، كما كان هللا رّب كل شيء أنو 
مال الذل له، وكخلضوع له، و ، وامن حمبة هللايد يتضمن مشركون، بل التوح

األعلى جبميع األقوال ة وجهه وإراد ،هبادة ل الع صاالنقياد لطاعته، وإخال 
وبني األسباب ه احبلعطاء، واحلب والبغض، ما ُيول بني صواع ملنوا، الواألعم

 1ر عليها«. راصواإل اعية إىل املعاصيالد

 لتوحيد؟ ما اخلصائص اليت يتميز هبا ا .70
 ا التوحيد، ما أييت: تلك اخلصائص اليت يتميز هب  نم
ْنَس ِإالَّ إْلِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َوا﴿ ىلل تعاا، قاهل جقنا ألُخل  يتأنه الغاية ال /1

 ( 56الذارايت:) لِيَ ْعُبُدوِن ﴾
 ﴿ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف  ، قال تعاىل:لنيسر واملل دعوة األنبياء أن التوحيد هو أص  /2

 ( 36ل:نحال)  ﴾ اْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ وا اللََّ وَ َأِن اْعُبدُ واًل مٍَّة َرسُ ُكلِّ أُ 
: ملسو هيلع هللا ىلصم، قال النيب السإلا املكلف للدخول يف دين اجٌب على أنه أول و  / 3

(،  25رواه البخاري)(. ال هللاهدوا أن ال إله إيش ىت )أمرت أن أقاتل الناس ح 
 . ( 22)ومسلم

ِذيَن آَمُنوا َوملَْ الَّ ﴿ خرة، قال تعاىل:لدنيا واآلأنه سبٌب لألمن واالهتداء يف ا /4
 

 ف ر صبت   (30 / 1)  ارج السالكنيدم  - 1
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   (82م:عا )األن ﴾ُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن لَِئَك هَلُُم اأْلَمْ ظُْلٍم أُو بِ  اهَنُمْ يَ إِ يَ ْلِبُسوا 
التناقض، خبالف العقائد األخرى، و  المة من االضطراب لس ه اأن التوحيد في /5

 َلَوَجُدوا ِفيهِ  ْنِد َغرْيِ اللَِّ َلْو َكاَن ِمْن عِ ُقْرآَن وَ أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن الْ ﴿:ىلال تعقا
   (82ساء:لن)ا  ﴾َكِثريًا  اْخِتاَلفً ا

َهَك جْ  وَ فَأَِقمْ ﴿ ة، قال تعاىل:قيمتس املل والعقو فطر السليمة افق لل أنه مو / 6
َها اَل تَ ْبدِ ا رَ َفطَ يًفا ِفْطَرَت اللَِّ الَّيِت َحنِ يِن لِلدِّ   ِق اللَِّ َذِلكَ يَل خِلَلْ لنَّاَس َعَلي ْ

   ( 30)الروم:  وَن ﴾ يَ ْعَلمُ اَل  النَّاسِ  رَ دِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكث َ ال
 يوجد رابطة والة، مرة يف الدنيا واآلخر املستة اقي لبا أن التوحيد هو الرابطة / 7

ُء يَ ْوَمِئٍذ ﴿ :ىلاعال تالقا مثل رابطة التوحيد، قالناس إط  بني   بَ ْعُضُهمْ اأْلَِخالَّ
 .  ( 67خرف: )الز  ﴾ نيَ الَّ اْلُمتَّقِ لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ إِ 

 ة الصحيحة.والسن الكرميأخوذ من القرآن فهو م  دره،صم سالمة /  8
ظ هذا ظ هذا التوحيد وحففحب فظ، وهللا سبحانه تكفلواحل ات لثبا يهف / 9

ُيُِّب ِإنَّ اللََّ اَل  َن آَمُنوااللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذي نَّ إِ ﴿  دين وبقائه، قال تعاىل:ال
    (83:جحلا)   َكُفوٍر ﴾انٍ ُكلَّ َخوَّ 

مرّده إىل و ب، ذنب بسبنم، ولو ُعّذب فيها ّلد يف انر جه د ال خيأن املوحّ  / 10
 . هايف اجلنة واخللود

مل فيه شرك ولو  ع لكد، فف على التوحي ة متوقّ الصاحل األعمالل بو أن ق / 11
 بل. يُق ه الخفياً فإن

 يصال العو فعلو  ،ملسو هيلع هللا ىلصلذنوب، ونيل شفاعة النيب أن التوحيد سبٌب ملغفرة ا / 12
  موحًدا ال يشرك به شيئا. الذنوب، طاملا لقي هللا ما فعل من

 . دةديع اشتماله على مثار كثرية وفضائل  / 13
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 اسعلتا  املبحث
 ة وعلم الكالم قيدالع

 ن مصطلح )علم الكالم(؟م قصودما امل .71
  ج ج حلفيها، إبيراد اواملناظرة  يف العقائد،قدرة على املخاصمة الراد به هو علم يُ 

 نطقية.ت اخلصوم، وفق قواعد مودفع إيرادا ،والشبه

 كالم( عليه؟ال ملعملاذا مت إطالق مصلح ) .72
 ا ال يفيد.كالم ممزايدة    هوو  ة،اجلديد اينعقيل: خللّوه من امل

 ائل القدر.  سبحانه ومس ثرة اجلدال حول مسألة كالم الرب كهو   وقيل:
م عرفوا ابلكال دكوت، وقس لا نبغي فيهني يتكلمون فيما يوقيل: ألن املتكلم

 ع.املخالف ألدلة الشر 

 أو اجلدال وحشو الكالم؟ ع،احلق والنف  أيهما أكثر فيه .73
 . سلف، وجيب تركهر منه الهلذا حذ ع، افمن النر ثأك هيالباطل ف

 ة؟إىل اهلدايكن القول أبنه للجدل أقرب منه مي هل .74
،  مالاء ابلكر م ولعقدي املذُموم شرًعا، فهنعم، هو ابختصار علم اجلدل ا

 كاة النبوة. مش ار هلا، وليس لبيان األدلة من ظهار املذاهب واالنتصومتعلق إب

 ؟ملسلمنيا بني مىت ظهر )علم الكالم( .75
حيث ناس، لى الالثقافات الدخيلة تدّب عت أد، ب د الصحابةأواخر عه يف
قابل ظهور شبهات  م يفنشأ و  ،والقدرية واملرجئة وغريمها هرت بدع اجلهميةظ

 علوم اليوانن الوثنية. ستّمدة من املالعقلية املعتزلة 
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 ني؟فاء املسلملخ من بعض عيج ش هل كان له ت .76
التمجة   ينما شّجع حركةح أمون،اسي املاخلليفة العب يدحدنعم، وعلى وجه الت

 .دن هل اوانن و فة اليلكتب فالس

 ما أساس فكرهتم؟ .77
الوثنية،   اليواننية  ج الفلسفةجح مع الرابنية  رعيةش لا ةبني األدلوالتقريب اجلمع 

 : علم الكالم.لهقال هذا اخلليط املتناقض مما يُ فظهر من بعد 

 ة؟علم الفلسف راسة وتدريسبد اً قتعل ةنهل الس هل جند عند علماء أ .78
 نه يف اآلخرة. الفائدة م جود عندهم، لقبيح هذا العلم وعدمو ري مهذا غ

 د؟يحو تعلم العقيدة وال عن كالم ما الفرق بني علم ال .79
 ية: لتالل معرفة األمور امن خال هذا يتبني
ح حيصلاول قع، واملإمجاع السلف، و الوحينيعلى  يهيعتمد ف  علم التوحيدأوال: 

 املستند إليها. 
يسة الكالمية قية، واألقفيه على األلفاظ املنطيعتمد فهو  علم الكالما أم

 ة. كتاب والسنلا عن داللة ة يعوامل خارجفهو متأثٌر ب والقوانني العقلية،
 ال بدعة فيه. علٌم شرعٌي  علم التوحيد اثنيا:

 ال التابعون. و  ة،باحلص اوال ،ملسو هيلع هللا ىلص علٌم مبتدع مل يعرفه الرسول لكالما وعلم
 ح فلسفي. على أي لفظ بدعي، وال مصطل مل يشت ال دالتوحيم عل  اثلثا:

 تملصطلحااو  ةفاظ البدعيعلى كثري من األل فمبين أساًسا علم الكالمأما 
 آلراء الفلسفية.املنطقية وا

اب والسنة، وابلتايل هو  كتالالوحيني: أصل علم التوحيد مأخوذ من  :رابعا
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  .فضلةملقرون اليدة اقع، وهو معصوم
ت خارجية، بسبب ترمجة  ار ثمؤ  ةجالكالم، فهو علٌم حادث نتي لمع ماوأ
 .بشر ال دين عندهم أفكارن ، ومثنيةفة اليواننية الو لفلسنطق واتب املك
 : آاثر علم التوحيد حممودة. خامسا
 مة.و الكالم مذم مل آاثر ع امأو 

 ذلك إبظهاره لباطله.  و  ل،اة للمحّق على املبطوحيد أدعلم التسادسا: إن 
 .ق واملبطل، وهو إىل املبطل أقرب محلل  اةهو أدكالم فلم الا عوأم

نه يعلم يقينا أنه ، ألإبذن هللا  جع عنه الدارس للتوحيد الصحيح ال ير  :اعساب
رجع عنه،  إما أن ي هبه، فإن قمّ علم الكالم وتعأما من خاض غمار احلق، 

 ه. اضحة على بطالنو  ، وهذا داللة مرحلة الشك واحلريةأو أن يصل إىل
الوحيني، مع   نمد مّ تالتوحيد املس لى دراسة ع العلماءو  مةحّث األئمنا: اث

 ته. خلطر عاقب كالماخلوض يف علم ال حتذيرهم من

 ؟ريعةش أحكام ال للتعبري عن هل من األمهية التقّيد ابللفظ الشرعي .80
 .بنعم، وهذا واج

 ا؟ لعقيدة حتديدً قضااي اي يف الشرعالتقّيد ابملصطلح ب و جما سبب و  .81
مبا   ب التقيدوجاء، فأمسو ت أمن صفاستحقه م مبا يحانه هو أعل سبألن هللا 
نْ ُتْم أَأَ  ُقلْ ﴿اىل:، قال تعملسو هيلع هللا ىلصكالم النيب   ا ورد يفن نفسه، أو مب ع ه حانبسأخرب به 

 ( 140 لبقرة: ا(  ﴾أَْعَلُم أَِم اللَُّ 

 فية؟ت فلس صطلحاهللا سبحانه مب فوصشروع ملا هل من .82
 سىنا وصف به نفسه من األمساء احلمب وصف هللا ليس مبشروع، إذ من األدب 
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 ة.الصحيحة نس و الى، مبا ورد يف القرآن أعل ت الوالصفا

 ل التقرير السابق؟دليما  .83
  يف ِذيَن يُ ْلِحُدونَ لَّ ا َوَذُروا  ا فَاْدُعوُه هبَِ ﴿ َوللَِِّ اأْلَمْسَاُء احْلُْسىَن  ىل: عال هللا تدليله قو 

حقه هللا  ستل إىل ما يفلن نص ( 180)األعراف: ﴾ُلونَ ْعمَ ي َ  وا ا َكانُ ائِِه َسُيْجَزْوَن مَ َأمسَْ 
 ة سبحانه. عليّ نفسه ال وصف به د مبا ابلتقيّ  الإفات أمساء أو صمن 

 م؟الكال  م علممني مع من أراد تعلّ علماء املسلحتذيرات  ام .84
 1.الكالم«كم و وإاي  م ابألثر،وري: »عليكثلسفيان ا ماماإلقال  - 

 دعْ " عن الكالم؟ فقال: وريسألت سفيان الث "خلرييب: ا  بن داودقال عبد هللا  -
 2  . "الباطل دعْ ة و ع السنّ اتب حلق؟أنت عن االباطل، أين 

تهى  ه املن لغت فيب الم، فقال: »اجتنب علًما إذا كوزاعي عن الألاإلمام ل ائسُ   -
 3. ء«ليك ابالقتدانسبوك إىل الزندقة! ع

  ،ةُ ُر أَمرِِه الزَّْنَدقَ لَكاَلَم، فَآخِ َوَمْن طََلَب ا » ي:عبد الرمحن بن مهداإلمام ل اق - 
ْرَجُع  ِبِه، َكاَن ِإَماماً، َوِإْن فَ رََّط مُثَّ أاََنَب يَ ْوماً، ي ُ  مَ ِإْن قَافَ  ،َوَمْن طََلَب احلَِدْيثَ 

 4. «إِلَْيِه، َوَقْد َعتُ َقْت َوَجاَدتْ 

البدع  فإنه ابتدع هذه -ن عبيديعين عمرو ب-لعن هللا عمرًا " :م مالك قال اإلما  -
ا يف  ه الصحابة والتابعون كما تكلمو يف كلملت امً ل عم كال ولو كان ال ،من الكالم

 

     إلمام أبو الفضل املقرئل  (1/89)   الكالم وأهله أحاديث يف ذم  - 1
 ( 1/217)للبغوي شرح السنة  - 2
 وي ( للهر 191 /5الكالم وأهله ) ذمّ   - 3
 للذهيب  ( 9/999)  سري أعالم النبالء - 4
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 1. ل"ابط ولكنه ابطل يدل ،والشرائع األحكام

ن احلق، وال خري ع عدٌ كة، والقول ابلباطل بُ الدنو من الباطل هلَ  " وقال أيضا:  -
 2. "رء ومروءته املين إن كثر من الدنيا بفساد ديف شيء و 

ن رٌي مخ ، خال الشرك ابهلل هللا عنه ىهنا ء مب يُبتلى املر  مام الشافعي: »ألناإل لقا  -
 3. ابلكالم«ى  يُبتل أن 

ى عل  املو ضربوا ابجلريد، وُيُ  أصحاب الكالم أن يُ كمي يفحُ وقال أيضا: »   -
 ب تاكترك المن  اءجز ا هذقال: ويُ  ر والقبائل،طاف هبم يف العشائاإلبل، ويُ 

 4. لكالم«ذ يف اأخو  ةنّ والس 
 5.«لحأف م فال ابلكالمن تزايّ  وقال أيضا:» - 

 6. "حفأفل ارتدى ابلكالم ما رأيت أحداً "وقال: - 

 من علم الكالم؟ دهم الأو ن مة حيّذرو ألسلف ان هل كا .85
يف الكالم؛  فقال: »اي بين، إايك والنظررة ابنه، ق نبوية نعم، فقد أوصى معا

 7. اً«ما ازداد بصرية ازداد حتريّ مس، كل ني الش يف عظر لكالم كالنا الناظر يف افإن 

 ند األولني؟ ع مل يكنعلماً  فاداستكالم لم اللعم  علّ تن املأ ر صو هل يت .86

 

 مية تي  نالب (1/277) النبوات  - 1
 للذهيب ( 1/156)  فاظتذكرة احل  - 2
 ( 217 /1) شرح السنة للبغوي  - 3
 ( 218 /1)للبغوي شرح السنة  - 4
 ( 1/99) رئ بو الفضل املقأل   أحاديث يف ذم الكالم وأهله  - 5
 ( 5/444)البن تيمية ان تلبيس اجلهمية بي  - 6
 ( 1/102)  أبو الفضل املقرئ  أحاديث يف ذم الكالم وأهله  - 7
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   ذلك:ومثال  ؛ العلماء، ورّدها يادهرت قهذه الشبهة ظو ا، ذال يتصور ه
أنه   ملسو هيلع هللا ىلصلنيب أن يُظن ابحيد، فقال: »حماٌل ُسئل اإلمام مالك عن الكالم والتو   -

أمرت » : ملسو هيلع هللا ىلصيب لنا وحيد ما قالهمهم التوحيد! والت يعلّ ملنجاء و االست أمتهم علّ 
اءهم مهللا، فإذا قالوها عصموا مين د إالس حىت يقولوا ال إله ناأقاتل ال أن
  ا فم ( 21مسلم )(، و 392رواه البخاري )  «هللا حبقها، وحساهبم على مواهلم إالوأ

 1  حيد«.قة التو فهو حقيال وامل عصم به الدم
هل العلم حيد أتو » :لايد؟ فقوحلتا ج: ماريوُسئل اإلمام أبو العباس ابن س - 

،  وأشهد أن حممدا رسول هللا   هللا، الإله إ ال : أشهد أنلمنياعة املس ومج
  ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا بُعث النيب األجسام، و  2وتوحيد أهل الباطل: اخلوض يف األعراض

 3.ك«لذ ر كانإب

 ؟ملنطقوافة بدراسة الفلس لمون  تفع املس هل ممكن أن ين .87
بليد  ل او » :ية رمحه هللايم ابن ت الق لك ة، ولذا سالمهبم ا، بل اجلهلال نفع منهم
األنبياء  م و ل ا بععلى من مل يكن خبريً ومضرّته  ، والذكي ال ُيتاج إليه،ال ينتفع به

كثري من    على راجتة ما دسفاية اللبالس من القواعد فإن فيه نفعه، ثر من أك
 4«.اقهم وفساد علومهمفن ببس وكانت ء،الفضال

ا من تعّلمه مأإمنا كان عّمن تعّلمه ليبطل به الدين،  سلف لاإن هني  من يقول: .88
 

 ( 10/26)يب أعالم النبالء للذه سري  - 1
 (ماجلس) طعم، ووالكاللون ،  هسفم بن و ق ي يعين ما الفية و ات الفلساملصطلحمن ض( وهم رَ )عَ  مجع راض،عألا - 2

 ر(. ه و اجل)ن عنه  و لو ، ويقهس فم بنائقل ود ااملوج وه
 ( 1/487)بيان تلبيس اجلهمية   - 3
 ( 3:ني )ص على املنطقيرد ال ، (87 / 5)كربى  ال لفتاوى ا  - 4
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 له؟  بيانذلك ممدوحا، ما ال واء فيكون لريّد به على أهل اجلهل واأله
ير: عمر الضر  يبأل »قلت: اضيلوزير الق: قال أمحد بن اجواب هذا هو اآليت

ه الكالم كل فقال: ل؟ هجليرّد به على أهل ا ؛1 مالمن الك ا يئش مالرجل يتعل 
 2أعلم كنت ابلعلم أجهل«. لفإنك كلما كنت ابجله تتعلم اجلهل، جهل، ال

 سفة؟الم والفال ماء الكعل  مكال   الم الصحابة، أو لسعادة: كأيهما فيه الربكة وا .89
  ، ولذا كة رب النبوة، وكثرة ال كاةمن مش  هبقر سلم لوألم علم الصحابة أحكم وأع

 ت.محار اللكلمات كثري قليل اه دجن
 الصاحل. لملفلسفة كثري الكلمات قليل الربكة والعالم واهل الكم أوعل 

 م الكالم(؟مصطلح )علعندها الفرق اإلسالمية اشتهر  أي .90
دية ريملاتاو  زلة كاملعتيع الفرق املتكلمة، الكالم يُعرف عند مج مق عل إطال
  م.ن يسلك سبيلهعة، ومشيالة وفالسف صوفة،رة وفالسفة املتشاعواأل

 تمّسك بعلم أهل الكالم يف اجلانب العلمي؟ لالتعامل و ما حكم ا .91
 ى التقّول على هللاويقوم عل  ز التعامل به، ألن علم الكالم حادث مبتدع، و جي ال
 د.قائتقرير قضااي العالسلف يف  خيالف منهجعلم، و  ريغب

 ؟يةمسال دة اإليالعق ) الفلسفة( على ق وصفال ن إطكهل مي .92
 العقيدة. ة على علمالفلسفلم عق ال، ال جيوز إطال 

 ما سبب هذا املنع؟  .93
 

 . ةفي لسالف  صطلحاتالم واملكللم اع علميت   أي  - 1
 . الفضل املقرئ أبو   (1/93)   أهلهم و ال الك يف ذم ديث اأح  - 2
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 : هامنألسباب كثرية، 
أمور  عن ةرافيوالتصورات اخل اخليالية،الفلسفة مبناها على األوهام والعقليات  - 

 س. وبة عن الناالغيب احملج
وضع ن كمة محللوغ اكانوا يطمحون لبن، ممن  يوانالل أه ات ثني مصدرها و  - 

د ورد ابلشرع من هللا  قيدة فقعلم العا أملة، باطلا مة مع آهلتهم ات سقيور تص
 الوحي. بوساطة   ،من أعلم الناس برهبم وهم الرسلغ سبحانه، وبتبلي

 كيم سبحانه.من العليم احل ، والعقيدة هياصرة ق ةيبشر  نتاج عقولالفلسفة  - 

 عقيدة؟ الر أبمو علق  يت ملااإلهليات( طلح )عمال مصستا يف  لقولا ما .94
والفالسفة واملستشرقني كالم ند أهل الالعقيدة ع على (ت ياهلإلا)تطلق كلمة 

 هبا عندهم فلسفات ، ألن املقصود واضح وغريهم، وهو خطأ هموأتباع
 .ق ابهلل تعاىلحدة فيما يتعل ملالوا  كلمني، وكالم املتالفالسفة
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 شرلعااملبحث ا
 أهل السنةمنهج لصحة  تالالد

 ة؟دقيمور العهم ودراسة ألفق ج والطر هااملن هي ام .95
 م ودراسة العقيدة، وهي: لفهرق الثة طهناك ث

 .الوحينيتدالل من ، القائم على االس ةابالصح األول: منهج
قل لنى العقل قبل وعل قدمي وحتكيم اين يدعو إىل تالذ ،ينلعقالية: املنهج االثان

 عي.شر ال
  طنية اب ت ا النصوص بتفسري تفسريى عل د تميعي ؛ الذج الباطين: املنهةالثالث

 العلماء.  هم خلاصة أن هذا ف حتت قاعدة، ةوذوقي

 ؟()الصحابة  لفعلى صحة منهج الس  لةهل هناك أوجه دا .96
 نها:  كثرية، م  األدلة على صحة هذا املنهج

َا هُ وْ تَ َولَّ ِإْن ْوا وَ َتدَ اهْ  َقدِ ف َ  هِ ُتْم بِ مبِْثِل َما آَمن ْ فَِإْن آَمُنوا ﴿ىل:اعه تقول  -   يف  مْ ا فَِإمنَّ
عل سبحانه  جف ، (137رة:بقال) ﴾ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ ُهُم اللَُّ وَ يكَ فِ ِشَقاٍق َفَسَيكْ 

عن  يلو الت هلداية، وجعلعلى ا عالمة  اإليان مبثل ما آمن به الصحابة 
 الشقاق والضالل. لك دليال علىذ

َ بَ بَ ْعِد َما ت َ  نْ وَل مِ الرَّسُ  اِققِ  ُيشَ نْ َومَ ﴿:ىلعاقوله ت -  ِبيِل  ِبْع َغرْيَ سَ يَ تَّ وَ  ى َلُه اهْلُدَ نيَّ
وسبيل   ، ( 115)النساء: ﴾َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا ا تَ َوىلَّ اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِِّه مَ 

ا،  ادقعتوا مالً وع ؛ قوالً ته صحابو  كان عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلصما    هواملؤمنني
ك جبهنم على ذل دتوعّ و  ه، واتباع غري هللا اخلروج عنه  مرّ ه حصحتمن داللة و 
    صري.ء املو سو 
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ت َّبَ ُعوُهْم ِذيَن ااْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَّ  نَ اأْلَوَُّلوَن مِ  ﴿ َوالسَّاِبُقونَ عاىل:ه تقول - 
رِي حَتْتَ َها اأْلَهْنَاُر  َجنَّاٍت جتَْ  هَلُمْ  دَّ أَعَ ْم َوَرُضوا َعْنُه وَ اللَُّ َعن ْهُ  ِضيَ  رَ إبِِْحَسانٍ 

من ىن هللا على أثف ، (100توبة:)ال ﴾َعِظيمُ َذِلَك اْلَفْوُز الْ  اِديَن ِفيَها أَبَدً الِ خَ 
  ألن  ، وهذا﴾لَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم إبِِْحَسانٍ َوا﴿:بقوله لصحابة تدى اباق
،  ده مقاص منوا ة، وفهمبال واسطاحلق ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب وا عتلقّ  لصحابة ا

 يوالذ ،ُيصل ملن بعدهم ملا م ،مسعوا منه مشافهةو  ملسو هيلع هللا ىلص ن أقوالها مموعاينو 
  ق.وتوفي وجناة لى صحةٍ علهم عج

 ؟  بةنهج الصحاة مصح يف   الصحابة ء من بعدمن جا ما قول .97
م، فإهنم  القو وقف حيث  فْ قال اخلليفة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا: »قِ  - 

وى..... فلئن  قها كانوا أشفك  م علىوهل، واانفذ كفوببصر  ،م وقفواعن عل 
م،  ن سنتهورغب ع م هأحدثه إال من خالف هدي م فمادهبع قلتم حدث 

وما  قهم حمسر،ا فو فمه مبا يكفي، ما يشفي وتكلموا مننه ا مد وصفو ولق
م فينا  وإهن لوا،دوهنم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وجتاوز آخرون فض

 1.  «قيمستهدى م ك لعلىبني ذل
بة أهنم مل جياوزوا  صحاال ن: »لو بلغين ع -لتابعنيمن ا-لنخعي ا هيمل إبرااق  -

م أعمال  وزرًا أن ختالف أعماهلم قو فى ابلته، وكا جاوز فرًا مظ ءابلوضو 
ر عن التابعني واتبعيهم مستفيضة بذلك. ، واآلاثملسو هيلع هللا ىلص نبيهم اب أصح

ة أو  ينه ُيد عنومل فضلة ة املالقرون الثالث هذه مسارفالسعيد من سار 
 2.ة«ر س ي

 

 . دامةق بن ال ( 8 :ص )  ادملعة االعتق - 1
 . (115/ 4) البن القيم نيعق ملو ا عالمإ  - 2
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 ل والنظر؟ دالستلسلف يف االقوم منهج اعلى ماذا ي .98
نة، والريب أن  ب والس الكتا منلدليل على ا مبناه حلاإن منهج السلف الص

ا ُبين على احلق فهو حق، وما ُبين وصواب، وم وصدق حقٌ كتاب والسنة ال
 .صواب  على الصواب فهوبين وما على الصدق فهو صدق، 

 ؟ اخللف هج مبنلسلف، و ج انهما املقصود مب .99
عني، واتبعيهم  ة والتابابصحوال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب هو ما سار عليه السلف: نهج  مبنعين

 .ربعةالئمة األ، وفيهم اإبحسان
ة، ملناهج الكالمية الفلسفيرون اب ثّ املتأ هو ما سار عليه : اخللفنهج عين مبنو 

 كالم.أهل الوسائر 

 ميكن أن يكون احلق للمنهجني، أو ملنهج واحد؟هل  .100
 و:  ل خي ال اخللف، فحينئذٍ لف مع مذهب س لاذهب فر منظرا لتنا

 السلف. مع  ون احلقّ يكما أن إ  -
 مع اخللف.  نكو وإما أن ي - 

 هبني.ذملأو يكون احلق مع ا -
 أي مذهب. ن احلق معأو ال يكو  - 

 ؟ ق مع اخللفاحلن أب القول  كنمي ملاذا ال .101
 القول هبذا؛ ألسباب:  ال يكن

ين  لذوا  صاراجرين واألنهألّولني من املاني سابقألنه يلزم عليه جتهيل ال  - 
ا من أعظم القدح هذو   عنهم ورضوا عنه،، ممن رضي هللاانبعوهم إبحس ات

 .ةمقرون األ يف خري
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أجهل  نواكا  ملسو هيلع هللا ىلص صحبة نبيه ختارهم هللا تعاىل لضًا أن من الزم عليه أييو  - 
 م وأبعدهم عن اهلدى يف أبواب االعتقاد.  ق، وأضّلهاخلل 

يقة عن حقي يدر ا، وال بسً لتم ا غامًضايزل خافيً  أيًضا أن احلق مل هعلي يلزم  -
 لفاظ،األ فالسفة فاستخرجوه بغرائبخرون التأملك اره، حىت جاء أولئأم

   البيان واهلدى. و  ها إىل العلماليت هي لأللغاز أقرب من بارات،ره العومستك
 هم يف احلرية يفقعو أأنه مل يبنّي ألمته أصول الدين، و  ملسو هيلع هللا ىلصعليه أن النيب يلزم   -

 عن هذا.  ملسو هيلع هللا ىلصاه اشة، وحقيدالعأمور 
أي ابب   -ب يف هذا الباا و لّ ضقد   بةًضا أن الصحازم عليه أيل ي  -

م أبواب  ا األجيال اليت جاءت بعدهم علمو ؛ ألهنغريهم وأضلوا - االعتقاد
 م فيهم.ذا قدح عظياد، وهتقاالع

 ؟  يهما متوافق مع منهج الصحابةأ .102
 التابعون و   صحابةاليعتقده  كانع ما  وافقة مكل امل  وافقاملتمنهج السلف هو 

 ذا التأكيد؟ بب هما س .103
لصحيح،  النص اشهادة ألمة بقرون ا ريوم أن  الصحابة والتابعني هم خل عامل نم

سنة، فلما ُمدحوا لكتاب والخمالًفا ل املنهج ن و كاليحصل ل ح مل يكن وهذا املد 
ة  حاعتقادهم، وص  ذلك على صفاءة دلّ عظيمالبذلك ومنحوا هذه الشهادة 

 اروا.  ث ديدور حي همحلق معأن ام، و هبهمذ

 د؟تأكي ا الى هذعلل ما الدلي .104
َ َلُه اهلُْ ُسوَل ِمْن بَ ْعِد َما ت َ ْن ُيَشاِقِق الرَّ مَ وَ :﴿ دليله قوله تعاىل   ى َويَ تَِّبْع َغرْيَ دَ َبنيَّ

   (115ء: )النسا ا﴾ريً َساَءْت َمصِ ِه َجَهنََّم وَ ْصلِ َونُ  َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِِّه َما تَ َوىلَّ 
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، مُثَّ الَِّذيَن  ين َخرْيُ النَّاِس قَ رْ قال: ) ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا عن مسعود   بنعبِد اللَِّ ن وع
 (2533مسلم ) ، و ( 2652) رواه البخاري   يَ ُلوهَنُْم، مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلوهَنُْم(.

 يد الالحق من السابق؟ذا سيستفام .105
سابقة،  الة ماثر األآ فيقتقة أن ت حة الاللألمحّث  ه الشهادة ابخلريية فيها ذه

ا  باعً بقني، وال ألزمهم اتاد أشدهم شبًها ابلس مل جن كلها  األمةق فر و سربان وإننا ل
نة إال أهل لس افقة العتقادهم وال أشدهم متسًكا ابلكتاب واهلم، وال أعظمهم مو 

أهل دى و اهليكون أهل السنة هم أهل ماعة، فيلزم من ذلك أن لسنة واجلا
 م.قيستاط املالصر و  الصايف قداملعت

من   ف نقول، مثل حال مناهج اخللى املول علعقملل تقدمي اال نقبملاذا  .106
 ء؟العلما

 ا: مور، منهسبب هذا أل
 صر. العقل فهو قاا من هللا، فهو إذا الكامل الصحيح، وأموارد قل الن ألن أوال:
ون  يكقول سالع فأي ،قل سينفيه آخرتة، فما سيثبته عأن العقول متفاو  :اثنيا

 ف؟ال ختالحال ا م يفكحلاهو 
 . الً أص افهم النصوص، ومل جيعلهول وسيلة لقعالأن هللا جعل  ا:اثلث

، بل   وال الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصهدي النيب لنقل من  العقل على ا: مل يكن تقدمي رابعا
 هو قول حُمدث.

الوحيني؛ القرآن والسنة   لدين منأنخذ ا نأمران أ تعاىل أن هللا ا:مس خا
ر ل التفكّ بيس يف، إال لعقلا جوع إىللر ان اب أيمر ومل  ،الصحيحة

 تاج.نتواالس
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 والتمسك ابحلق يتحقق أبمر حمدد؟ والبدع  فنتهل النجاة من ال .107
: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرو، قال: قال رسول هللا فنعم، وبني النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا، 

ن حىت إن كا ين إسرائيل حذو النعل ابلنعل،ليأتني على أميت ما أتى على ب»
إسرائيل تفرقت  من يصنع ذلك، وإن بين أتى أمه عالنية لكان يف أميتمنهم من 

ثنتني وسبعني ملة، وتفتق أميت على ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال على 
 رواه. «ما أان عليه وأصحايبملة واحدة«، قالوا: ومن هي اي رسول هللا؟ قال: »

 ( 2641)مذي الت 

حيحة، هل تعين حاديث الصا يف األهبالتمسك الوارد  الناجيةقة فر ال .108
 ؟ التمسك مبنهج السلف

إال واحدة(.   يف النار  كلها: )ملسو هيلع هللا ىلص النيب  قول وأيضا ، فاحلديث السابقم، عن
ليوم ليه ا عما أان  ثللى مان عمن ك): ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: من هي اي رسول هللا؟ قال

ما  مثل ان على كشهد أن من  ت وصلنصذا ا، فه1 ( 444)كم احلا رواه  (حايبصأو 
 وأصحابه فهو الناجي.  ملسو هيلع هللا ىلصكان عليه النيب 

 لفرقة الناجية؟ اء على مصطلح اماذا قرر العلم .109
وهلذا وصف الفرقة  ": يف تعليقه على حديث االفتاق قال ابن تيمية رمحه هللا 
، وأما الفرق الباقية وهم اجلمهور األكرب والسواد األعظم ،الناجية أبهنا أهل السنة
ء قريبًا من مبلغ ، وال تبلغ من هؤاللتفرق والبدع واألهواءفإهنم أهل الشذوذ وا

 2". ، فضالً عن أن تكون بقدرهافرقة الناجيةال
 

 (24ص:جري )آلالشريعة لكتاب  -  1

 (346-3/345) جمموع الفتاوى  - 2
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 خرى؟لسابق على الفرق اإلسالمية األتطبيق احلديث ا ميكن ملاذا ال .110
نيب  العليه  نة ملا كااملخالف عندها منقة إال و لن جيد فر ق سائر الفر  ىلمن نظر إ

نة س أهل ال م، إالأعماهلأو  مقاداهتيف اعت، سواًء ثريالكيء الش ابه وأصح ملسو هيلع هللا ىلص
وأصحابه   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب يدة اليت هي على مثل ما عليه ، فإهنم الفرقة الوح ةاعواجلم
صحة  دليل على جية، وجناهتانامل، وهذا يفيد أهنا الفرقة العتقاد ويف العيف اال

مل، فهم العد و تقاالعيف امة سالة الر نجاة مثلا، فإن امة منهجهكها وسالمسل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصاملصدوق صادق ال ةدان بشهالناجو 

 وابتعادها عن الكتاب والسنة؟ خطأ اعتقاداهتم،  لة علىلدالاما  .111
الفرق افتقت يف  نالحظ أبن كل فرقة من هذهاللة على ذلك أننا الدمن 

 فساد ى ليل عل دالتناقض لتنافر و ختالف واوهذا االفرق شىت، قاداهتا إىل عتا
   رق.الفهذه صول أ

 غرّي؟ات وعدم التالثبه كان ل  ابة منهج الصح  له .112
ّر األزمنة  األمة، مل يتغرّي ومل يتبّدل على م، وهم سلف  حابة صمنهج ال، فمنع

 واحد. هممع اختالف األمكنة والبلدان، ألن املصدر عندوالعصور، و 

 تفرق؟عدم الضية االئتالف و حال منهج السلف من ق ما .113
مؤتلفون ال  حّدونومت ،نتلفو خي ن الأهنم مؤتلفو  دانوجنة الس  أهل ىلان إظر إذا ن

آلخر عن  ، وطريقهم واحدة، وعقيدهتم واحدة، أيخذه ام واحدة وهل، أصقونت يف
 ق عن السابق.األول، والالح

ف واحد، هلذا  جند كأهنا ملؤلهجهم يدهتم ومنعقوحينما نقرأ الكتب الكثرية يف 
،  النفوسئن له لصدور وتطما لهرح تنش ب، و لقلو ا له حراتلذي تذهب او املفه
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ين  مب ده، وال تنافر يف أدلته وثوابته؛ ألنه اعأصوله وقو  له اختالف يفبني أهس لي
 بني يديه وال من خلفه. تيه الباطل منصل ال أيعلى أ

 مناهجهم؟  مع ما حال علماء اخللف  .114
أن ، و شيء على واليس  مُية أهنوها صر أعلنمناهج اخللف قد كبار املتعّمقني يف 

ها املؤلفات ال فيألَُّفوا و ها أعمارهم، نوا فيأفو  هاعّظمو  م اليتم وقواعدهوهلأص
خر أمرهم أهنا خرافات يعتفون يف آفإذا هم  علم انفع، توصل إىل اهلدى وال إىل

 إىل مذهب السلف، ه وهداه يف آخر أمره  برمحت هللا نهم من أسعفهعقيمة، فم
 له. ضال يفا ددً ت بقي مم من ومنه

 رتدد؟ يف هذا ال ماهلأقو ما  .115
 1."عند املوت، أهل الكالم االناس شكً  رأكث"يل: امد الغزابو ح أ قال - 

واملناهج الفلسفية فلم أرها تشفي  ميةأتملت الطرق الكال لقدوقال الرازي: )  -
رأ يف قطريقة القرآن، أ ورأيت أقرب الطرق ي غليال،ً ترو  وال عليالً 

ُم لِ َعُد اْلكَ ِه َيصْ لَيْ إِ ﴿  ، (5طه:) اْستَ َوى﴾ِش رْ اْلعَ َلى عَ  نُ محَْ رَّ ال﴿:ت ثبااإل
ْيَس َكِمْثِلِه  لَ ﴿ : واقرأ يف النفي، ( 10فاطر: ) الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعُه ﴾ َملُ ُب َواْلعَ الطَّيِّ 

وَن ِبِه  ُيُِيطُ َواَل ﴿قال تعاىل: و  ،(11الشورى:) اْلَبِصرُي﴾ عُ َشْيٌء َوُهَو السَِّمي
 2 فيت".عر ل جتربيت عرف مثل ممثب ر ج  ومن ، (101:ه ط)  ًما ﴾ِعلْ 

لماء السلف أو  ذ من مرياث األنبياء: عخأ أن يُقال أنه ميكن أيهما .116
 اخللف؟ 

 

 (. 168 / 1م )القي ن الب رسلة عق املاالصو و  ، ( 91:ص ) البن تيمية  ى لكرب ا  ى احلمويةتو الف - 1
 ية. يم ن تالب ( 420 /1) م الكالمية أتسيس بدعه ة يف يس اجلهم يلب ت  يان ب  - 2
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رسالة  نبع الوا علومهم من مني، فقد تلقّ املرسل ورثة األنبياء و علماء السلف هم 
 وإال ،ك وال شاحلق معه  قه كان طريذا ه قائق اإليان، فكل من كانية وحهلاإل

 .لكت البشرية كلهاوه لومعلا دت فس ل
ى من من تلقّ  أفيكون ،وغريهم واننالي علوممن  قوا ما عندهماخللف قد تلّ و 

 اعهم؟وأحكم وأهدى من الرسل وأتبأعلم البشر 

 شرعية؟الاملناظرات العلمية الغلبة يف   لهملن تكون   .117
ة  جت السلف ابحلُ راونقرأ انتصا سمعون رى ن - نة ملحلمد واهلل او  -إننا ال نزال 

للكتاب  ملخالفقوله اه، وال مفتون بب بدعة ببدعتح اصوالربهان، فما يتبجح 
رها، من دابن يريق دم بدعته، ويقطعها قيض هللا له من جنده م و والسنة إال

 ى ذلك كثرية شهرية. لة عل مثاألو 

 نقاش؟قضية احلجة يف المثال ل ضح ما أو  .118
  دولة بين العباس. يفمع املعتزلة  بلم أمحد بن حنمااإل نيب قعو  مامثاله 

 ة؟رات العقدييف املناظ االنتصاراتتدّل هذه  ذاام على .119
 ذلك  ان، دلّ ، ونشر علومهم يف كل األزمأقدامهم منارهم، وثبت  ملا أعال هللا 

ح  قد قد قال بغريه ف الصحيح، ومنب حلق، وأن مذهبهم هو الصواعلى ام أهن
  تعاىل هللا  -وصف السوء  نما ال جيوز م ىلدله، ونسبة إوع اىلتع  هللا مةيف حك

 .-النقص علًوا كبريً عن كل أوصاف ا

 األمساء والصفات؟ الفهم لبابعلق بكيفية  أمته ما يت ملسو هيلع هللا ىلص هل عّلم النيب  .120
اجلهل يف ابب معرفة  يمة نسبة الصحابة إىللعقول السل ا حملال يفانه من نعم، فإ
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والطعام  ء، الته آداب اخلأمقد علم  ملسو هيلع هللا ىلصيب النن أل لك ذ ه؛اتائه وصفأبمس هللا
هذه   مقارنة بني ايف، واليف الك ن الشانها هلم البياوحنوها، وبيّ  مو نوالشراب، وال

اد، فإذا  العتقا واب من أب وغريها عرفة هللا أبمسائه وصفاته اآلداب وبني ابب م
ن  أأوىلب ابن م نهلتام فإامل ااآلداب البيان الك هذه بنيقد  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب 
 أكمل وأمت.  دبواب االعتقاأل يكون بيانه 
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 : أنواع التوحيد.مقدمة        
 توحيد الربوبيةتعلق ب: ما ياملبحث األول       
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 د: نواقض كلمة التوحيسالساد املبحث      

 



54 
 

 مقدمة
 1  يدأنواع التوح

 ؟توحيد(ما املقصود من كلمة: )  .121
 حد. يها أيشاركه ف  واحٍد فقط، الدٍ حتقيق العبادة ملعبو لعباد إىل ا هو توجيه 

 ؟وحيدتلم اساأقما  .122
 قسام:  ثة أحيد إىل ثالتو يكن تقسيم ال

 والصفات. ة، وتوحيد األمساءيوتوحيد األلوه ،يةتوحيد الربوب

 ر له؟هل هناك من تقسيم آخ .123
 صارًا: جيعله قسمني اختنعم، بعض السلف 

  حانه يف ربوبيته وأمسائه سببات، ويشمل توحيده عرفة واإلثمليٌد يف اوحت ل:و األ
 ته. وصفا

 2  وهية، أي العبادة هلل.لهو توحيد األو  قصد والطلب، اليد يفحو : تنثاوال
 األفعال:  أيضا من جهة يلقو 

 تعاىل. ية: إفراد أفعال هللا هلل الربوبتوحيد 
 تعاىل.العبد هلل : إفراد أفعال توحيد األلوهية

 التقسيمات؟ تالف يف هذهخما نوع اال .124
 بيان. وال رة ابلعا يفف اختال  وأي ه ،فيه ي وتنوع ال تضادٌف شكل تالهو اخ

 

 البدر بن عبد احملسن ر عبد الرزاق القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيد، للدكتو :الة رسعة نصح مبراجي  - 1

 (  250 /5) الكربى ( والفتاوى   15/164)  لفتاوى جمموع ا - 2
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فيها إذا مل تتضمن   (زعةمنا ال) واالصطالحات المشاحةم: "بن القيوقال ا
 1."ةمفسد

 هللا؟  نمن املشروع، أو املبتدع يف ديلتقسيم؛ ا هل هذا .125
النبوي، وفيه تيسري  ألنه موافق ملا ورد يف كتاب هللا واهلدي  ملشروع،هو من ا

  وحي،  استقراء لنصوص الهو إال ماة، و العقيدااي ضقفهم والتوضيح ملا يتعلق بلل 
 . هانال خترج عن ما سبق بيف

 ؟ساس هذا التقسيم للمسلمنيأا م .126
يف مقام التعليم والتفهيم وإيضاح املعاين ه ليسهل توصيل تقسيم التوحيد أساس 

 . ال حمذور فيهوهذا 

 قسام؟( ملا سبق من أيةتوحيد احلاكم و) وه ع برا م قس ع ن وضميكهل  .127
 مبتدع.  ة، وهو أمرلسنهج علماء أهل انيكن هذا م مل ال،

 ة؟توحيد احلاكمي مى:ت مس م رابع حتقس إفراد  ما اخلطأ يف  .128
 ة، منها: طأ يظهر من وجوه عدّ خلا

 تدع. بملتقدمني، فهو تقسيم مُ علماء االد من به أح يقل هذا تقسيم مل /  1
هللا ُيكم مبا  أن جهة نة، مبيبو د الر حيتو يف احلاكمية تدخل  معلوم أبن/ 2

 ىن إلفرادها بتقسيممعبّر لألمور، فال  دملالك املب هو اخلالق ايشاء، ألن الر 
 مستقل هلا. 

ن عليه ألوهية، من جهة أن العبد يف توحيد األ دخل أيضاياحلاكمية  أمر/ 3
 

   (3/306)  السالكني مدارج  - 1
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 تقسيم مستقل هلا.ادها بفر كم به، فال معىن إذا إل مباحد هللايتعبّ 
هبا،   توحيدًا خاصاً يد األلوهية، أو الربوبية توحيف  بان ج كل ل لنالو جع  / 4

 ا مستقال هبا. يدلكل عبادة توح جلعلنا
له سبحانه صفة  ألمساء والصفات، فنثبتب اا داخلة يف اباحلاكمية أيض / 5

    ( 41)الرعد: ﴾ْكِمهِ ُم اَل ُمَعقَِّب حلُِ  َُيْكُ ﴿ َواللَُّ  :اىلل تع، قااحلكم
ة مانعة  اء عبارات جامعهو تقريبها واختصارها وانتق مو عل لاسيم تق صل يف األ  /6

 يم.اإلسهاب يف التقس علم، ومن اخلطأ متيقرب الفهم لل  حىت
عند  خاطئاكمية( قد يكون ذريعة لفهم حتت مسمى )احل يد رابعوضع توح  / 7

م:  هتمل ك  يفاخلوارج لباطل، كحال ويريد بذلك اق مة احلقول كل في، بعضهم
 .«هللإال م كن احل»إ

  من األمور اليت فةكم واخلاليطمح جلعل احل من أراد هذا األمر فكأنه / 8
ة  لمعتقد اخلارجي، وذريعمشاهبة ل ع فيهالصني تداء، وهذاينشدها شرعنا اب

 النتشار الفكر التكفريي. 
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 املبحث األول
 1 حيد الربوبيةتو ب تعلقي ما

 ؟توحيد الربوبيةقصود بما امل .129
ياء لتدبري واإلح واختصاصه ابخللق وامللك وا دهراوإف اله، عف أبيد هللا حتو هو 

 وحنو ذلك.   ،واإلماتة

 ؟ ناك من توضيح أوضح هلذا اجلانبه هل .130
 ى عباده.  به عل و ما تفّضل هللانعم، أن يقال ه

 تص به؟ا سبحانه، وما خيمن ربنعلينا ل نز هل ميكن القول أبنه متعّلق مبا ي .131
 ، وما اختص به من أمور. ناربا نيه عل بم ا أنعي مبأ، هذا لنعم، يكن قو 

 وحيد؟ ر هذا التمداما  .132
 :  وهي ، ةثالثأمور ى ل مداره ع

 خملوق. شيء، وما سواه  : فاهلل خالق كلاخللق /  1
 لك، وما سواه مملوك.انه مالك امل: فاهلل سبحامللك /  2
ين أو كو ال رماألعّقب حلكمه، سواء األمر كله، وال م حانه سبهلل ر:األم / 3

 .عيشر ال

 

  حلميدالعزيز ا تيسري(، 3/468، 46-33/ 1ابب التوحيد ) :مدارج السالكني (، 25)ص: ة شرح الطحاوي - 1
أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة   ، ( 1/99) معارج القبول (، 18)ص:  القول السديد (، 17)ص:
ي  األثر  احلميد وجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبدال ،( 30ص: ) كمية املنصورة حلافظ بن أمحد احلالناجي 

 ( 55:ص)
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   كرمي؟التوحيد يف القرآن الذا ة هلدأما  .133
 ( 3فاطر:) ﴾ لسََّماِء َواأْلَْرضِ للَِّ يَ ْرزُُقُكْم ِمَن ا ارْيُ اِلٍق غَ ﴿ َهْل ِمْن خَ اىل:قال تع

   (16الربوج:) ﴾فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيُد ﴿  ىل:وقال تعا
    ( 107:قرةالب) ﴾ ْرضِ اأْلَ  وَ اتِ وَ ُك السََّماُملْ  اللََّ َلهُ  ْم َأنَّ أملَْ تَ ْعلَ ﴿    وقال تعاىل:

 ك كثرية.  واآلايت يف ذل

من  عد هذه املعرفةقه، سيكون من باًب موجودًا، ويرز ر  ف أن لهر هل من ع .134
 املؤمنني وأصحاب اجلنة؟

 للحكم على شخص ابإلسالم. يةهبا وحدها ليست بكافهذه املعرفة واإلقرار 

 دم الكفاية؟بب عما س .135
 انوا يقّرونك  رب الع يكمشر  ولذلك  كابر،إال م توحيدالمن ذا القسم ر هنكمل ي

 هم.يف أنفس لوحده  إقرارهم بهعلى  ملسو هيلع هللا ىلصم النيب همل يقرّ  نيد، لكهبذا التوح

 ما دليل هذا القول؟  .136
ْمَس َواْلَقَمَر اأْلَْرَض َوَسخََّر الشَّ  وَ اتِ  َخَلَق السََّماوَ َسأَْلتَ ُهْم َمنْ  ِئنْ َولَ ﴿ قال تعاىل: -

   ( 61ت:بو ك ن)الع ﴾َفُكوَن َأَّنَّ يُ ؤْ فَ  نَّ اللَُّ ولُ قُ لَي َ 
ُتمْ َوَمنْ  أْلَْرضُ اُقْل ِلَمِن  ﴿  :تعاىلوقال  -  َسيَ ُقوُلوَن للَِّ ( 84)َلُموَن  تَ عْ  ِفيَها ِإْن ُكن ْ

( 86) مِ اْلَعِظي  اْلَعْرشِ ْبِع َوَربّ لسََّماَواِت السَّ ا ُقْل َمْن َربّ  (85)َفاَل َتذَكَُّروَن ُقْل أَ 
 رُي َواَل ُهَو جيُِ َشْيٍء وَ  ُت ُكلِّ و ْن بَِيِدِه َمَلكُ  مَ ُقلْ  (87)وَن قُ تَ ت َّ  ْل أََفاَل قُ   للَِّ ونَ َسيَ ُقولُ 

ُتْم تَ ْعَلُموَن جيَُ   ﴾ (89)ُروَن حَ سْ تُ ُقْل فََأَّنَّ  َسيَ ُقوُلوَن للَِّ  (88)اُر َعَلْيِه ِإْن ُكن ْ
 ( 89-84)املؤمنون:
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 د؟توحيالرهم هبذا  را، مع إقلكفارا ع م ملسو هيلع هللا ىلصماذا فعل النيب  .137
بادة، أي أمرهم بتوحيد الع ملسو هيلع هللا ىلص، إال أن النيب التوحيد نماجلانب م هبذا هار ر قإمع 

 . لهة هلل وحده ال شريك عبادلإظهار ا

 ٌز يف الفطرة؟ مركو  تعاىل هل اإلقرار بوجود هللا .138
 .  هدوحتعاىل   هللبادة علوا العجي مل خلطأ عند منع اوقنعم، و 

  عاىل؟ت  ود هللا جو نكر القرآن، وأالذي ذكره لكافر ن هو ام .139
ا َوَجَح    ُدوا هِبَ     ﴿  :رًا ع    ن فرع    ون وقوم    ه، ق    ال تع    اىلإلنك    ار ظ    اهُع    رف ه    ذا ا

هَ َواْس      ت َ  َقنَ ت ْ   ﴾ ِس      ِدينَ ُمفْ لْ ا  َك      اَن َعاِقبَ      ةُ ا فَ      اْنظُْر َكْي      فَ ا َوُعلُ      و  ًم       ظُلْ  ا أَنْ ُفُس      ُهمْ ي ْ
 (14مل:لن)ا

 ِإالَّ  ءِ َل َه  ُؤاَل زَ َم  ا أَن ْ    َعِلْم  تَ  َلَق  دْ قَ  اَل ﴿ :ع  ونر لف ق  اله ن   أوس  ى ىل ع  ن متع  ا وق  ال
 (102 :سراءإلا) ﴾ ُن َمثْ ُبورًاَعوْ ِفرْ  َك ايَ ظُنّ أَلَ  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َبَصائَِر َوِإيّنِ  َربّ 

 1  نه؟حاسبأنكرت وجود الرب   ما هي الِفرق اليت .140
أنكروا ين لذا ،أي إىل الزمان رهد الن املوت إىلذين ينسبو ال، ريوندهال ناكه

  َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتُ َنا ﴿  :الكفرية ا مقالتهميً اىل حاكعة، قال تتوحيد الربوبي
وهم مقرون ابلبداءة،   ، (24)اجلاثية: ﴾ لدَّْهرُ ا ِإالَّ يُ ْهِلُكَنا  وُت َوحَنَْيا َوَماالّدنْ َيا منَُ 

  َمْوتَ تُ َنا اأُلوىَل َوَما حَنْنُ َي ِإالَّ ْن هِ إِ } :اومع هذا قالو  ،م وخالقهمرهبّ  وأنَّ هللا تعاىل
  .روا البعَث واملعادفأقروا ابلبداءة واملبدئ، وأنك، (35الدخان:) {مبُنَشرِينَ 
 والظلمة.  لنور؛ انيقَ خالِ  لعاملأن ل زعمونلذين يا ،ئفة الثنويةطا وهناك

 

 ( 127ص: ) رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد - 1
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 ربوبية هلل؟ل يقًة اطنا حقوابهرا ظا ر نكتُ  الفرق  هل هذه .141
ابرة مكن أنكروه طًنا، وإ ابع أن تنكر هذا التوحيد ف ال تستطيكل هذه الطوائ

 وظلًما ظاهرًا. 

 الدليل على هذا اليقني؟ ام .142
َها نَّ  الَطرَ فَ  لَّيِت ا اللَِّ  ِفْطَرتَ ﴿  :اىلقال تعرة، الفط رة يفعرفة متقرّ ذه املن هأل اَس َعَلي ْ

 (30 الروم: ) ﴾  ِق اللَِّ لْ َل خلَِ ياَل تَ ْبدِ 
َهَدُهْم َعَلى شْ ُذرِّي َّتَ ُهْم َوأَ  ِهمْ  ُظُهورِ َدَم ِمنْ َوِإْذ َأَخَذ َرّبَك ِمْن َبيِن آ﴿ قال تعاىل: 

  ِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا امَ ِقيَ الْ  ْومَ ُلوا ي َ ُقو ْن ت َ اَن أَ دْ وا بَ َلى َشهِ الُ قَ  ُت ِبَربُِّكمْ َلسْ  أَ ِهمْ سِ أَنْ فُ 
فاء فجاءت بادي حن)خلقت ع احلديث: ويف ،(172:األعراف) ﴾نيَ َغاِفلِ 

 ( 2865رواه مسلم )    هم (. عن دين الشياطني فاجتالتهم

 ة؟بيبو وحيد الر بتقرار هو اإل املطلوبن قول إك من يهل هنا .143
 ل هوسالر لى لسان وحيد املطلوب عإن الت ف تقول:طوائالبعض نعم، هناك 

 توحيد الربوبية! 
ب زلت الكتألجله ن وب، والذيب، بل التوحيد املطل نب للصوااوهذا جم

 ذا. ه والنصوص الشرعية تبنّي ة، وأرسلت به الرسل هو توحيد األلوهي

 لربوبية؟يد اوحلتالتقرير از مع  عج إلة بني علم اقناك من عال ه هل .144
ها ل لق لكل شيء، وجلعاخلا فهو ته، ملكو يف  لعظمة هللا تعاىل تقريرذ فيه إ نعم،
 عبادة.هو املستحق لل  أنه نل يف بيابيالس 

 م ابإلعجاز العلمي كثريًا للمسلمني؟ع من يهت القول م ما .145
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 سباب: أل خمالف للهدي النبوي، ا هذ
 توحيد ىلهم إني، ليقودسلمامل اء مع غريابتدنفع عه يميع أنواجب اإلعجاز - 

 . هرب يعرف من هلل، وليس مع مسلمادة العب
،  الصحابة  الكثري هبذا اجلانب مع هتمام الا النبوي مل يكن من اهلدي  - 

  بعيًدا عن الشركة، بادبتوضيح ما يتعلق ابلعكثريا كان يهتم  ملسو هيلع هللا ىلص ه لكن
   البدع.و 

 ر ذّ يف جانب آخر ال ُي اهنر مني ملسل ع اجلانب م هذا ايف  من يبالغ ابالهتمام  -
 ركيات.لبدع والش ا من
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 انالثاملبحث  
 1  توحيد األلوهية

 توحيد العبادة( )

 املقصود من هذا العنوان؟ ام .146
 وقصداً. داً األمور اليت جيب إفرادها هلل تعاىل تعبّ منه بيان املقصود 

 وع أو تضاد؟ الف تنيه اختهل العنوان ف  .147
 نظر:ن جهة الم ف تنوعالهو اخت

 لوهية(. يد األ)توح قال لهيُ ، ضافته إىل هللابار اعتفبا - 
 د العبادة(. حيتو )إضافته إىل اخللق، يُقال له  بارتعابو   -

 ما يتعلق بكلمة التوحيد: املطلب األول: 

 التوحيد؟ ما هي كلمة  .148
 2.قىوث(، وهي العروة الال إله إال هللاحيد هي: )كلمة التو 

 ما أركاهنا؟ .149
 ن:  ثناا ااهنأرك

 ة. هل آلنس انفي جلوهذا )ال إله(،  ا: ، يف قولنالنفي - 
  تعاىل وحده. ية هللهلو ألا (، وهو إثبات ) إال هللانا: ولق يف، واإلثبات  - 

 

  نظر شرح الطحاوية ي(، و 2/291)  الدرر السنية(، 13للصنعاين: األصل الثالث )ص:   عتقاد االتطهري   - 1
 ( 56: ص) احلميد األثري يف عقيدة السلف الصاحل لعبد   الوجيز (24)ص: 

 (590-21/589) تفسري الطربي   - 2
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 ؟ : )ال إله إال هللا(وحيدلتا ةما معىن شهاد .150
 1  تعاىل.هذا الوجود إال هللا  يف يستحق العبادةد عبو معناها: أنه ال م

 ( يف التعريف؟يستحق)  ضافة كلمةملاذا متت إ .151
 لوجود. ا ودات كثرية ابطلة يفك معبن هناأل

 د؟ يلتقيذا ا ما دليل ه .152
  ﴾ لُ َباطِ يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الْ  ا مَ  نَّ َوأَ  ُهَو احلَْقّ   اللََّ نَّ َك أبَِ َذلِ ﴿ قال تعاىل:

   (30)لقمان:

 الناس؟ ات اليت توجه هلا بعض ودة املعبما أمثل .153
 ابطلة.   هذه عبادات ، وكل والقمر، وُعبد اجلن ة والشمسُعبدت املالئك

 خلطأ؟ما وجه ا .154
  ي هلل تعاىل، ولذلك هإمنا ة حلقّ ا بادةعالن ال يستحقها، و بادة ملللع فٌ صر ه في

 لباطل.ما ُعبد ابحىت خيرج  ،(يستحق)  :نالفالبد من قو 

 حيد؟ ك من خالف يف هذا املعىن لكلمة التو هناهل  .155
  ق إال (، أو )ال راز هللا : )ال خالق إالن معناهاول إف تقنعم، فبعض الطوائ

 هو  هللا أن يأه! يف ذات (، وهذا صحيحع إال هللاا ت االخ در على(، أو )ال قاهللا
 وحيد.ملعىن الصحيح لكلمة الت ا ليس هو خالق ورازق، ولكنه

 لكتب، وُأرسلت به الرسل؟ي نزلت به االتوحيد الذما  .156

 

 ( 34:ص)لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ   ، اجمليد شرح كتاب التوحيدتح ف  - 1
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 أبفعالنا.   توحيد هللا الطلب، أيو  دالقص دعبادة، وهو توحيد التوحيهو 

 له الرسل؟ فقت حو ذي اتلاهو  توحيدالهل هذا  .157
 دين األنبياء واحد، وشرائعهم أصل أن" ها وه ي: جي ب ح ف ظ دة  عاق  نعم، وهناك 

  .( ُهم واحدٌ هاهُتُم شىتَّ ودين ُ  لِعالٍت أمَّ األنبياُء إخوةٌ ) : ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال  ،"خمتلفة
 (41837)   ملومس،  ( 3127) البخاري رواه 

 قاعدة السابقة؟الماذا نقصد من  .158
 َقدْ َولَ ﴿ اىل:ال تعق كماا التوحيد،  إىل هذعوة دلدين(: أي الانقصد )أبصل 

، وقال  (36النحل:) ﴾لطَّاُغوتَ لِّ أُمٍَّة َرُسواًل أَِن اْعُبُدوا اللََّ َواْجَتِنُبوا اا يف كُ نَ بَ َعث ْ 
اَن َه ِإالَّ أَ لَ ي إِلَْيِه أَنَُّه اَل إِ وحِ  نُ وٍل ِإالَّ ِمْن َرسُ  كَ لِ بْ أَْرَسْلَنا ِمْن ق َ  اَومَ ﴿ تعاىل:
 . (25اء:بياألن)  ﴾ ُدونِ فَاْعبُ 

 األنبياء؟دعوة  ق منسب اح مما توضي .159
قالوا مجيعا  ل؛ كصاحل، وشعيبه من الرسومن جاء بعد ملسو هيلع هللا ىلصهذا أول الرسل نوح 

 . (59األعراف:)  ﴾ هُ ريُْ غَ  هٍ  إِلَ َلُكْم ِمنْ ا  مَ اْعُبُدوا اللََّ ﴿  : ومهملق

 ه؟ب ك تمسّ ناس الالالتوحيد هو املطلوب من  هذا له .160
وعلى ائهم عليهم أنبي نلسا لىع مميع األطلوب من مجملنعم، هذا التوحيد هو ا
 م. التسلينبينا أفضل الصالة وأمتّ 

 كان بسبب هذه القضية؟ناس مع األنبياء  هل اخلالف بني ال .161
ب  الذي بسبو هم، وهياء وأممني األنبب مةصو خلهو الذي وقعت فيه او ، نعم

 ة. فرة السابقكاأهلك هللا تعاىل األمم ال أهله،اربة حمو رفض االعتقاد به 
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 آن؟على فضل كلمة التوحيد العظيمة من القر يُدل  اا ممئً يش ر اذك .162
 :كثرية جًدا، ومن ذلك ص الواردة يف فضلها  النصو 

 اِت َواللَُّ اْلُمْؤِمنَ وَ  ِبَك َولِْلُمْؤِمِننيَ َذنْ لِ  َواْستَ ْغِفرْ اللَُّ  الَّ إِ  ُه اَل ِإَلهَ نَّ أَ  مْ ْعلَ فَا﴿ تعاىل:قال  -
   .(19حممد:)  ﴾ مْ اكُ وَ ث ْ مَ َقلََّبُكْم وَ ت َ يَ ْعَلُم مُ 

ْسِط ًما اِبْلقِ ائِ قَ ِم َو َواْلَماَلِئَكُة َوأُوُلو اْلِعلْ َشِهَد اللَُّ أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ هُ  ﴿ وقال تعاىل: -
 ( 18آل عمران:) ﴾   احلَِْكيمُ يزُ ِإالَّ ُهَو اْلَعزِ  هَ لَ إِ  اَل 

 ؟ةيمة من السنّ العظ  مةلكللى فضل هذه امما يدل ع اذكر شيًئا .163
  مسلم رواه  .(َدَخَل اجْلَنَّةَ  َمْن َماَت َوُهَو يَ ْعَلُم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ،) : ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال -

(26 ) 
ذلك وجه  إله إال هللا يبتغي ب من قال ال ارالنفإن هللا حرم على " :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -

 . ( 33) مسلم(، و 425البخاري ) هروا  هللا(.
ل اجلنة، على ذلك إال دخ هللا، مث مات  ال إله إال قالعبٍد  ما من) :ملسو هيلع هللا ىلص الوق -

 ( 94ومسلم ) ( 5827)اه البخاري  و ر .  (-هلا ثالاثً قا -قسر وإن زَّن وإن 
هللا خالًصا امة من قال ال إله إال قيلالناس بشفاعيت يوم اد أسع ) :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -

 ( 99)  ريخالبه ا روا .(من قلبه
ما عبٌد غري هللا هبى لقي رسول هللا، ال ال هللا وأينإ : ) أشهد أال إلهملسو هيلع هللا ىلصوقال  -

 . ( 27)  مسلم(، و 2484البخاري )رواه  ة (. اجلنشاك فيهما فيحجب عن 

 ة؟ ئر يوم القيامالتوحيد ألهل الكبا كلمة  ائدةما ف .164
 من اخللود يف جهنم. فاعة إبذن هللا اة وشجنم هل نتكو 

 بق؟ارير الس التقليل د ما .165
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، هللا ويف قلبه وزن شعرية من خريه إال إل ال قالمن ر نان الرج مخي : ) ملسو هيلع هللا ىلصقال 
ار من  رج من النن برة من خري، وخيهللا ويف قلبه وز  ه إلال ل اوخيرج من النار من ق

 . (193م )، ومسل( 44) البخاري اهرو ري ( خ من ة وزن ذر   هللا ويف قلبهقال ال إله إال 

  الكرمية السابقة؟ تقوالمن النستفيد ا نماذ .166
بل ورد أهنا أفضل  الكلمة وفضلها، ظم هذهعلى ع ها مما يدلناغري قول و لنهذه ا

 (. 3383) رواه التمذي ر ال إله إال هللا(.  الذكل ضفكر كما يف احلديث: ) أ الذ 

  ؟ةمكلنتفاع هبذه ال االوط شر  ام .167
وط، وهي:  ر ا سبعة شهلو هبا إال ملن حّقق مع ق يتم االنتفاع كلمة الهذه ال

 1  .االنقياد، حملبة، القبولا ليقني، الصدق،ا العلم، اإلخالص،

 حة؟هل من قول جيمع هذه الشروط بعبارة واض .168
 مته )سلم الوصول(: ي يف منظو حلكما ظفحانعم، قال الشيخ 

 ما أقولفاْدِر ي اد نقالاو    قب     ول    لقني وايلوا العلمُ 
   ه ملا أحب   وفقك هللا  والص دق واإلخالص واحملبة    

 ك ابألدلة؟ ذلما توضيح  .169
ا سوى  املقصود: العلم مبدلوهلا من نفي اإلهلية عمو جلهل، وضده ا ،العلم ل:األو 

اْعَلْم أَنَُّه فَ ﴿  :ىلل تعاقا ،عبادةلاب استحقاقه سبحانه ت ابوإثهللا تعاىل، 
ال إ لهإ لم أالوهو يعت من ما " :ملسو هيلع هللا ىلصال قو  ،( 19مد:حم) ﴾ للَُّ اإَِلَه ِإالَّ اَل 
 العلم بذلك. ، فاشتط(26)رواه مسلم ". دخل اجلنة هللا

 

 ( 524 –  518:ص )حلافظ بن أمحد احلكمي  ، سلم الوصول إىل علم األصول ل بشرحالقبو معارج   - 1
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تنًبا ما ن قلبه جمم ا خالًصايقوهلأن  شرك، وهو، وضده الاإلخالصالثاين: 
األكرب، قال  الشركب وهو الواجا هلامك  يضادها مطلًقا أو ما ينقص

  ﴾  ِلًصا َلُه الدِّينَ خمُْ  ِد اللََّ قِّ فَاْعبُ اَب اِبحلَْ اْلِكتَ ْيَك لَ َنا إِ زَلْ ِإانَّ أَن ْ ﴿ :ىلتعا
 ( 2الزمر:)

بذلك    يبتغيهللا  إال ل ال إله : ) فإن هللا حرم على النار من قاملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 . (33)  مسلم (، 425البخاري ) رواههللا(.  وجه

 العتقاداملدلوهلا  ا وهو معتقديقوهلالشك، ومعناه: أن  ضده، و قنيالي: الثثلا
َا ﴿ :عاىلقال ت شك أو ريب، بال بالخ كرسوخ اجلاسم بيقني ر اجلاز  ِإمنَّ

   ( 15احلجرات:)  ﴾ ا و ولِِه مُثَّ ملَْ يَ ْراَتبُ َرسُ وَ  اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبللَِّ 
هبما  هللا هللا، ال يلقى   رسولشهد أين وأهللا الإ ه : )أشهد أال إلملسو هيلع هللا ىلصال قو 

 (27مسلم )ه روانة(. فُيحجب عن اجل ا شاك فيهمعبد غري
ق قول الباطن مع القول أن يتواف  بد، أي الذب لكده ا، وضالصدقبع: راال

ين  الذ فقنينامللمة، وليس كادقًا مبدلول هذه الكالظاهر، فيكون قلبه مص
   َيْشَهُد ِإنَّ ُه َواللَُّ َلَرُسولُ  ِإنَّكَ  يَ ْعَلُم  َواللَُّ اللَِّ وُل َرسُ لَ  كَ َنْشَهُد ِإنَّ ﴿  :قالوا
َوالَِّذي َجاَء ﴿  تعاىل: هولذلك ق يلودل ( 1املنافقون:) ﴾  َكاِذبُونَ لَ  اِفِقنيَ نَ اْلمُ 

ْدِق َوَصدَّ    ه هللا ، أي جاء بال إل(33زمر:ال) ﴾ ونَ قُ  أُولَِئَك ُهُم اْلُمت َّ َق بِهِ اِبلصِّ
حرمه   ن قلبهًا مصدق هللا  ه إالإل:" من قال ال  ، وقالا قلبهقًا هبصدم

 . (32ومسلم ) (128)  البخاري  اهرو . " لنارهللا على ا
ا دلوهلا وحمبً ًبا هلا وملقوهلا حمبغض، ومعناه: أن ي ال، وضدها الكره و ةاحملب اخلامس:

َأَشّد وا  آَمنُ ِذينَ الَّ وَ  ﴿ ال تعاىلسول ه، ق ر و  وحمًبا ملا ُيب ه هللا ملسو هيلع هللا ىلصهلل ورسول ه 
 .  ( 165:قرةالب  ) ﴾  ُحب ا للَِّ 
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ده،  حب إليه من ولده، ووالأكون أ ال يؤمن أحدكم حىت: )ملسو هيلع هللا ىلصل اوق
 (. 44(، ومسلم )14رواه البخاري )(. أمجعني والناس

بل ما دلت عليه هذه الكلمة من  ومعناه: أن يقالرّد، ده وض القبول،: ادسس لا
َفاَل ﴿  اىلمن الشريعة، قال تع ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا جاء به م لقبيو النفي واإلثبات 

ن َ كِّ ُيَُ  ْؤِمُنوَن َحىتَّ ي ُ بَِّك اَل َورَ  دُ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ا وا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ممَّ ُهْم مُثَّ اَل جيَِ
 . (65النساء:) ﴾  ايمً َسلُِّموا َتْسلِ َقَضْيَت َويُ 

َأْسَلَم  بَ َلى َمنْ ﴿  تعاىلال ، قلمةالكذه ه يهضتقت وهو العمل مبا : االنقياد،السابع
 ﴾ اَل ُهْم َُيَْزنُونَ  َخْوٌف َعَلْيِهْم وَ ْجرُُه ِعْنَد َربِِّه َواَل أَ  َلهُ َوُهَو حُمِْسٌن ف َ  ُه للَِّ َوْجهَ 

 ىَل إِ ا : »َواللَِّ َلْو َمنَ ُعوين َعَناقًا َكانُوا يُ َؤّدوهنََ  و َبْكرٍ قَاَل أَبُ وَ  ( 112:البقرة)
 . (1456)  خاريب رواه ال ا«هَ  َعَلى َمْنعِ َلَقاتَ ْلتُ ُهمْ   ِل اللَِّ َرُسو 

 بيانه؟ رط اثمن ملا سبقش دة ايز هل ميكن  .170
 (.الكفر ابلطاغوت  نعم، وهو )

 هذا الشرط؟ليل ما د .171
  ﴾ هِ بِ  وااَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفرُ َأْن يَ َتحَ  نَ يُدو رِ يُ ﴿ :قال تعاىل 

 ( 60رة:بقال)
ى  ْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ قَ ا دِ قَ يُ ْؤِمْن اِبللَِّ ف َ وَ اُغوِت ْر اِبلطَّ َيْكفُ  َفَمنْ ﴿  :وقال تعاىل

يٌع َعِليمٌ اَل اْنِفَصاَم هلََ  ُ مسَِ  . (256رة:بقال) ﴾ ا َواللَّ
  ، دمه و  ه لماحرم  ،ن هللا وكفر مبا يعبد من دو  ، من قال ال إله إال هللا: )ملسو هيلع هللا ىلص وقال

 . ( 23) اه مسلمرو  (. لى هللابه عاوحس 

 نقياد ؟ال القبول و ني اما الفرق ب .172
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، ل اجلوارحوأما االنقياد فهو عمالباطن،  واجب ، فهولقلبا ملالقبول هو ع
  القلب بول يفكلما ازداد القو  لنقياد عالمة القبو الظاهر، واال أي هو واجب 

 حتقق كمال االنقياد يف الظاهر.

 ؟التوحيد يققكون حتكيف ي .173
 حتقيق التوحيد:   ونيك

 ه وأصغره.رب أك ؛كله  لشركصفيته من شوائب اتب - 
 العملية.االعتقادية و  ؛دعة كلهاب الب شوائ من يةوالتصف  -

 . يصاصفية من شوائب املعلتوا - 

 نسان للعصمة؟إلوصول اهل حتقيق ما سبق يعين  .174
ع ا وقوإذ لق،ملطا املتعاد ااألمور االبت صود أن يكون جمانًبا هلذهاملق ، لكنال

 ا. املستجمعة لشروطه حو بة النصلتو يء من ذلك فليبادر ابش يفلل منه اخل

 ق التوحيد؟ما ثواب من حق .175
السبعني ألًفا الذين بل قد يكون بذلك من  ،دخول اجلنةالثواب لذلك: 

َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر  } :اىلقال تعذاٍب،  عبال حساب والة ن اجلنيدخلو 
  (185عمران: آل ) {َة فَ َقْد فَازَ َوأُْدِخَل اجْلَنَّ 

نة بال حساٍب وال عذاب: ين يدخلون اجلذالديث السبعني ألًفا حيف  ملسو هيلع هللا ىلص الوق
رواه  . )ونيتطريون، وعلى رهبم يتوكل  ن، والال يستقون، وال يكتوو هم الذين (
 (. 218(، ومسلم )6472) خاري الب

 ن؟ ميا إلال حتقيق التوحيد يتفاوت بني أه له .176
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صهم تصديق، وحر لااإليان و لوهبم من ق يقع يفا م فاوت ينهم بتيتفاوت ب م،نع
 ق التوكل يف القلب.الشرك والبدع واملعاصي، ومدى حتقيب نعلى جت

 ما يتعلق ابلكفر ابلطاغوت: املطلب الثان: 
 1  ت؟ما تعريف الطاغو  .177

   هللا.  أو مطاع غري، ٍد، أو متبوعٍ العبد حّده من معبو اوز به ما جت هو كل

 ما مثال هذا املعبود؟ .178
  نساء دوس على ذي  ات ليأ ضطرب الساعة حىت تتقوم  ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هلو ق :هالمث

ومسلم   ( 7116)رواه البخاري  اجلاهلية. يف  مه ظّ عس اليت تو صنم دو هو  ،اخللصة(
(2906 .) 

  ، بعبادهتم وغريهم ن السحرة والكهنة طوائف ممر بعض الوكالشياطني اليت أت
ُكْم َكانُواَماَلِئَكِة أََهُؤاَلءِ  لِلْ ولُ قُ ي َ  مُثَّ  يًعا مجَِ مْ َويَ ْوَم َُيُْشُرهُ ﴿  :قال تعاىل كما  نَ ُدو يَ ْعبُ   ِإايَّ

 ﴾ُنونَ  هِبِْم ُمْؤمِ ْكثَ ُرُهمْ جلِْنَّ أَ انُوا يَ ْعُبُدوَن الِيّ َنا ِمْن ُدوهِنِْم َبْل كَ اَنَك أَْنَت وَ حَ بْ قَاُلوا سُ  (40)
 . (41-40:سبأ)

  ما مثال الطاغوت املتبوع؟ .179
  ، لشريعة لذين أيمرون أتباعهم مبخالفة اكفرة المة الظلا كلو كامل  ملتبوع: ل ااثم

ا، وُياربون  والرضا هب  ية، والقوانني الوضعيةل بقوالعادات ال ألعرافا ىلكم إوالتحا 
 . دعو إىل تطبيقهاتطبيق الشريعة ومن ي

 ملطاع؟ما مثال الطاغوت ا .180
 

هلية القبلية يف ضوء الكتاب،  والعادات اجلا ف، الوضعية، واألعرا ابلقوانني  احلكم :الطاغوت)كتاب:  - 1
 ، للدكتور سعيد بن وهف القحطاين ( صحابة  سنة، وآاثر ال الو 
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م حر  ماون ين ُيلّ لذبار والرهبان وعلماء السوء ااألحك:  املطاع ت و مثال الطاغ
ن ب عدي  احلديث، عنيف  أحل هللا، فيطاعون يف ذلك، كما  ن ماو موُيرّ  هللا
  ، )اي عديب، فقال: ويف عنقي صليب من ذه ملسو هيلع هللا ىلصيب يت النأت مت قال: حا

اهَنُْم بَ َرُهْم َورُهْ ا َأْحَبااختََُّذو ﴿ : سورة براءةرأ يف عته يقاطرح عنك هذا الوثن(! ومس
ُْم ملَْ َيُكونُوا ي َ : قال  ،(31: ة بتو ال) ﴾اللَِّ  أَْراَباًب ِمْن ُدونِ  ُهْم  ن َّ كِ َولَ  ْعُبُدوهَنُْم،»أََما ِإهنَّ

ًئا اْسَتَحّلوُه، َوِإَذا َحرَُّموا َعلَ  شَ ا َأَحّلوا هَلُمْ وا ِإذَ انُ كَ    لتمذي رواه ا. (ًئا َحرَُّموهُ  َشي ْ ْيِهمْ ي ْ
(3095) . 

 ؟ اسعبده الن اوصف الطاغوت على كل م الق طإهل يصّح  .181
من دون هللا وهو  وهو أن من ُعبد  ن التنبيه على أمٍر،د مذا، فالبه يصح ال

 هلا. واًت، مثل من جيعل عيسى إمى طاغيس  ال هإنك فلبذ ضٍ را غري

ء من اكم املسلم الذي فيه شيحلبعض الناس ُيطلق لفظ )الطاغوت( على ا .182
 ا صحيح؟مور الدنيا، فهل هذ أم يف الظل 

ة  لعلى احلاكم املسلم العاصي فيه الدالف ا الوصإطالق هذفهذا ال ينبغي، 
ا ذظ هبفّ تل  منض بعنرى لم فإننا للعو ، ذا مسلك خطريعلى تكفريه، وه

  ر مأب لتدب عليه اهلوى فاس حال منعه من أمور دنيا، وقد غل يه يفمالوصف ير 
 وروا عليه. اس على احلاكم املسلم ويثطف الن ج عواي ليهيّ عشر 

 مني؟ا الوصف على حكام املسلهذطلقون هل ورد أن سلفنا كانوا ي  .183
  وصف ه أن قلنيُ  مل إلمام أمحد رمحه هللا حيثا نالحظه من سرية اا موهذال، 

  يف   ةخالفوا الصحاب ، على الرغم أهنم(طواغيت) اخللفاء أهنمعذبوه من  نم
 خطرية. ات دعتقا يف مووقعو  ،قادتعاال
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 املبحث الثالث
 تعلق ابلشركي ما

 رك؟ش لق ابلما يتعما أمهية دراسة  .184
  هو  يف حياتنار منه أخطر ما حنذتظهر أمهية هذه الدراسة حني نعلم أبن 

 ، وهو نقيض التوحيد.  تعاىلهللشرك ابال

 ؟ يمالتحذير منه يف الشرع احلك ردو  له .185
ل سورة هناك التحذير الصريح أو القرآن الكرمي يف ك أن لقولكن اينعم، و 

 . النبوية ممتلئة مبثل هذا سنةلا كذلك   أيضاو لشرك، ة من ايقض نميح مالتل 

 هل ميكن ألحد أن أيمن من الوقوع يف الشرك؟  .186
ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ وَ  ﴿ ن دعاء إبراهيمن مكا  حد، وهلذا منه أأي ال، فالشرك ال

 . (53راهيم:بإ) ﴾  امَ اْجنُ ْبيِن َوَبيِنَّ َأْن نَ ْعُبَد اأْلَْصنَ آِمًنا وَ   َلدَ اْلب َ ا  ذَ  هَ َعلْ اجْ 
، مُ َوَأاَن أَْعلَ ِإينّ أَُعوُذ ِبَك َأْن ُأْشرَِك ِبَك  ُهمَّ اللَّ : )ملسو هيلع هللا ىلصمن دعاء النيب  ناكو 

 . ( 554)أللباين يف صحيح األدب املفرد ه اححص   ال أعلم(.َك ملا ْغِفرُ َوَأْست َ 

 ة لتدريس ما يتعلق بقضااي الشرك؟ عم أنه ال حاجز من يمع  وللقا ما .187
ن نيب إال وكان  ن من املعلوم أنه ما مأل ن،ديال يف هقفللة اوق، هلجلهذا من ا

من  ملسو هيلع هللا ىلصه ُيذر نبي انك  نه سبحاالشرك، بل هللا  ُيّذر قومه من الوقوع من
لَِئْن ِمْن قَ ْبِلَك َن يذِ الَّ  ىَل إِ َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك وَ ﴿ اىل:قال تع،  الشركوقوع يفال

وهلذا كان النيب  ( 65)الزمر: ﴾ ِسرِينَ ااخلَْ  نَ مِ  نَّ ُكونَ لَتَ وَ  َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ 
  من الوقوع يف الشرك. ملسو هيلع هللا ىلص ينبه أصحابه 
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 غة؟الشرك ل يفما تعر  .188
 :ن مادة الشرك املكونة من حرف الشني والراء والكاف أصال"ابن فارس:  قال

 1. "واآلخر: يدل على امتداد واستقامة،أحدمها: يدل على مقارنة وخالف انفراد
كة: خلط امللكني، وقيل: هو أن يوجد شيء الثنني فصاعداً ر واملشاالشركة ":وقيل

 2". نيةمعىن، كمشاركة اإلنسان والفرس يف احليواو عيناً كان ذلك الشيء أ

 اصطالحا؟ ما تعريف الشرك  .189
هو صرف نوع من العبادة إىل غري هللا، أو: "الوهاب: ن عبد حممد بشيخ القال 

أنواع العبادة اليت أمر هللا   ذلك منبغري  هو أن يدعو مع هللا غريه، أو يقصده
 3.  "هبا
وه كما يدعو هللا، أو خيافه، أو يدعُ  ا عل هلل ندً هو أن جي": عديلس اوقال الشيخ  

 4".  ن أنواع العبادةيرجوه، أو ُيبه كحب هللا، أو يصرف له نوعاً م
  ظم كماحقيقة الشرك ابهلل: أن يعبد املخلوق كما يعبد هللا، أو يع"وقال أيضا:  

 5. "هليةهللا، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية واإليعظم 
ي يظهر من هذه األقوال: أن الشرك حقيقته يف اختاذ الند مع هللا، سواء  لذوا

 .يةكان هذا الند يف الربوبية أو األلوه

 

 . ))شرك مادة  (، 3/265)  معجم مقاييس اللغة  - 1
 ( 259)ص:   للراغب املفردات  - 2

عقيدة  : د يف بو صاحل عبد هللا الع والدكتور   (، 281)ص:   : قسم العقيدةحممد بن عبد الوهاب مؤلفات الشيخ - 3
 .(423)ص:   شيخ حممد بن عبد الوهابال

 .(24)ص:   القول السديد يف مقاصد التوحيدمحن السعدي: عبد الر  - 4
  ( 499 /2) سعدي لل  انكالم املنتفسري    - 5
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 شرع احلكيم؟ ما دليل ما سبق من ال .190
يف كتابه بياانً  نها بي  وجلعز  إذا نظران إىل حقيقة الشرك يف القرآن نرى: أن هللا

َوأَنُتْم أَنَداداً َفاَل جَتَْعُلوْا لِلِّ }  :تعاىل الفق ،اً ال لبس فيه وال غموضشافياً واضح
 ( 22البقرة: ) { تَ ْعَلُمونَ 

أجعلتين هلل فقال له: ) ،" ت ما شاء هللا وشئ"ه: قال لملن  ملسو هيلع هللا ىلصومنه قول النيب 
 (  290/ 1)   األدب املفرد اري يف ( والبخ1839( )1/214رواه أمحد )   .(ندا

 ؟ (الند) ما معىن  .191
الشبه، يقال: فالن ند فالن،   والند: 1، نداد: األشباه(األقال ابن عباس: )

 . دها فهو له نوكل شيء كان نظرياً لشيء وشبي ، ونديده: أي مثله وشبهه

 لشرك؟  ما أنواع ا .192
 :لشرك إىل قسمنيعاىل ات  هم هللالم رمحل العأه مسَّ ق

 لشرك األصغر.  ا -                .كرباألرك الش  -  

 لشرك األكرب. اب  املطلب األول: ما يتعلق
 ؟ كرب ألشرك او اله ام .193

ائه  سوية غري هللا يف شيء من خصائص هللا؛ يف ربوبيته أو إلوهيته، أو أمست هو
 اله. وأفعوصفاته 

 ان؟ م أي إنس على إسال  كشر الطورة ما خ .194
 ئر. الكبا ه، فهو أكرب بنب عصي هللام ذأعظ وه

 

 (   127-126/ 1)  الطربي يف تفسريهانظر هذا القول فيما ذكره  - 1
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 ك األكرب؟شر ال ثلةأم هي ام .195
 من أمثلة هذا:

اء هللا ويصفه  أبمس فيسميه  وصفاته،  ه ئأمسايف  إما  ،اً سان هلل ندنأن جيعل اإل - 
الَِّذيَن  وا ْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذرُ اُء احلُْ َوللَِِّ اأْلَمسَْ ﴿ بصفاته، قال هللا تعاىل

 ادحل، ومن اإل( 180األعراف:) ﴾نَ ُلو مَ ا يَ عْ و انُ كَ   اْوَن مَ يف َأمْسَائِِه َسُيْجزَ  ُدونَ حِ يُ لْ 
 .ه بصفته كذلك صفأو و  به ص ملختاه ابمس  هتسمية غري ئه امس أيف

ر أو أو قمس مشعاىل من ا يف العبادة، أبن يضرع إىل غريه تأن جيعل له ند   - 
  ة أو استغاثة به يف شدة أو صال  رب ال بقربة من القنيب أو ملك أو ويل مث

يج  فر لتب لحة، أو دعاء ميت أو غائلب مصيف ج هانة بتعاس أو، مكروه
 . لك ذ حنو و، أطلوب مة، أو حتقيق ربك

هلل  جيعل هلل نًدا يف التشريع، أبن يتخذ مشّرعا له سوى هللا، أو شريكا  نأ - 
ة وتقراب  عباد ;حليل والتحرميضي حكمه، ويدين به يف التريع يرتش تيف ال

 نا.  يره دي مل إنحله و ستو يأ ت،خلصوماوقضاء وفصال يف ا

 قة؟ابالس  ورماألما حكم من وقع يف  .196
 الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة كربألشرك اال ي ثة هلثال اع او هذه األن
 .اإلسالم

 ابة؟االستتو أ فرلك يه ابكم عل من الذي حي .197
ومل   هت بلت توبقُ  اتب  فإن وينيب عنه القاضي،  ني،سلمامل أمر ذلك ويلىل يتو 

 .منيل س املة معامل ل وموعُ  يُقتل
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 األصغر ركما يتعلق ابلش املطلب الثان: 

 صغر؟لشرك األا ما بيان  .198
نصوص الشرعية  مفضية للشرك األكرب، وجاء يف الووسيلة  ن سببا ما كا لك

 ر.الشرك األصغ شركا فيكون من تسميته

 وما حكمه؟ ع؟لة هذا النو أمثما  .199
 . بائركلمن ا ربيعت، و اريمهغ، و غري هللاف بل حلء، واكالراي  

 ما األحكام املرتتبة عليه؟ .200
 ب.الواج ماله ك  يفينا ، أي أنه ةفاعله عن املل رج خي ال  -
 صيل.ال ُيبط إال العمل الذي خالطه، على تف  -
، ال  عداوةلق الوجب مطي نهأ  مبقداره فقط، أيوالعداوة يوجب من البغض   -

 طلقة.ة املاو عدال
 .. ىل تعاء هللاشان إ  ،رةفغامل حيز خل يفاد   -
ىل إ أو ب بّقّدرِه، ذله اخللود، بل يُعب يستحق الواقع فيه العذاب وال يوج  -

 هللا تعاىل، مث خيرج إىل اجلنة. شاء   ما
كرب األك شر ل كل وسيلة ل" ول: عدة تقفالقالذلك رمي وسائل، و أن حتريه حت - 
 ."صغر أشركٌ ف

 ي؟ععمل الشر غر للالشرك األصة حبمصا مكما ح .201
 لرايء. ، كما يف ااب الثو الن طلبذا ه دييؤ 
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 املبحث الرابع
 يتعلق ابلكفر ام

 نوان؟لعا د من هذاملرااما  .202
 ام شرعية. املراد منه توضيح ما يتعلق هبذا األمر املهم من أحك

  هذا اجلانب؟يف  هل السنةما قول أ .203
  ُضر ي النقول  ه، واليستحلَّ ا مل ذنٍب، مبلة بقلامن أهل أحًدا نكّفر ال »و  :واقال
 1عمله«.نب ملن ان ذيع اإلم

 أم بينهما اختالف؟، هل الشرك هو الكفر .204
 ان، إذا اجتمعا افتقا وإذا افتقا اجتمعا. اإليالم و ساإلر والشرك ككفلا

 ق؟ان القول السابتبيما  .205
َكَفُروا َلْن ِذيَن   الَّ نَّ إِ ﴿ تعاىل: ولهكق  الشرك،ه معل ر وحده دخكر الكفأي إذا ذُ 

ًئا َوأُولَئِ ْواَلُدُهْم ِمَن اللَِّ ْم َواَل أَ اهلُُ أَْموَ  ُهمْ ن ْ عَ يِنَ تُ غْ  ل  )آ ﴾ارِ النَّ  ودُ َك ُهْم َوقُ  َشي ْ
 ( 10عمران:

ْغِفُر َأْن  اَل ي َ ِإنَّ اللََّ ﴿ذا ذُكر الشرك وحده دخل معه الكفر، كقوله تعاىل:إو 
َقْد َضلَّ َضاَلاًل  ف َ  اِبللَِّ  كْ ْشرِ يُ  َوَمنْ  وَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ا دُ مَ  ِبِه َويَ ْغِفرُ ُيْشَرَك 

    فر به.كي نأ غفر أيضايأي وال ( 116ساء:لن)ا ﴾بَِعيًدا
أما إذا اجتمعا يف نص واحد، فإن الشرك يكون معناه صرف شيء من أمور  

ك ر تأو  ة،ور ضر للدين ابلوم من اعمحد شيء فهو ج فرلكا أما هللا، د لغريتعبّ ال
 

 ط ألرانؤو ( ا432/  2)ة الطحاوي شرح العقيدة  -  1
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 1ركه.  كفري اتتيح بصر الح حيالصلدليل العمل مبا ورد ا

 ع ما سبق؟مهل هناك من عبارة موجزة جت .206
 ًكا. ٍر شر كل كف  ، وليسفرك  وكل شرك فه  :نعم، يقال

 ما أقسام الكفر؟ .207
 غر.وأص يكن تقسيم الكفر إىل قسمني: أكرب

 صغر؟فر األالككرب و األر كفبني ال لفرق ما ا .208
  عز وجل  هللاي لقا إذ، و ا هرج منئرة اإلسالم ال خيل يف داظغر يصاألفر الك

  عنه. هللاعقوبة، إال أن يعفو لل الذنوب، فإنه يكون مستحقا بتلك 
إن فاعله خارج عن اإلسالم، وإذا مات على كفره  األكرب فف الكفر الخب

 ا. لدا فيهخالداً خمنار أدخله هللا ال

 رب األك رلق ابلكف: ما يتعاألول  لبطامل

 ا القسم؟هذ مثلةما أ .209
 بار، أو اإلعراض، أو الشك.االستكل، أو ستحالالا  أو، يبكذه: التمن أمثلت

 عتقاد فقط؟يقع هذا الكفر ابال له .210
 ل أو الفعل، ولو مل نعلم عن االعتقاد.ابلقو  قد يقع، ال

 ما دليل القول السابق؟ .211
وظاهرًا،  طًنا ابكافر و  له فه ورسو ايته  وآابهلل ستهزأ ا منو  يمية: ) بن تام ااإلمقال 

 

 ( 492/ 2لألرانؤوط )   ةالطحاوي ة قيدشرح الع - 1
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 يفمًنا ابهلل وإمنا هو كافر اطن مؤ يف الب يكوند ق ذاه مثل ال: إنوأن من ق
 ن الدين(.رورة مد ابلضسالفااًل معلوم و الظاهر، فإنه قال ق

1 

 ما حكم هذا النوع من الكفر؟ .212
 .حكمه حكم الشرك األكرب

 سابق؟ول الن القبياما  .213
  ملاً ا، عاهل حاجة، عامداً  ريمن غ فرة الكلمه كنقال بلساة: »فمن ن تيميابل قا

ز أن يقال: إنه يف  و جيفإنه يكفر بذلك ظاهرا وابطنا، وال  كفر،لمة  ك  ا أبهن
مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسالم، قال ن كو ياطن جيوز أن الب

  انِ يَ إْلِ نٌّ ابِ ئِ ُمْطمَ ُه بُ قَ لْ رَِه وَ ْن ُأكْ  مَ الَّ إِ  هِ ِد ِإيَانِ للَِّ ِمْن بَ عْ َمْن َكَفَر ابِ ﴿ سبحانه:
  ﴾  مٌ يَعَذاٌب َعظِ َن اللَِّ َوهَلُْم مِ  فَ َعَلْيِهْم َغَضبٌ  َصْدرًاِر ْلُكفْ رََح ابِ شَ  َمنْ ْن كِ لَ وَ 

 2  . (601)النحل:

 ما أنواع هذا النوع من الكفر؟ .214
 أنواعه عديدة منها: 

 :نكارر التكذيب واإلفك/  1
 الكفر؟  اذه انما بي .215

وات  بثابتة لثاخباره ، أو أن، أو أحكامهيدل الأصو من ا ئشي  فل كامليُنكر هو أن 
 نبوية. ن أو السنة الابلقرآ ايقطع

 

 ( 138ص:) ألوسط إليان اا - 1
 ( 524) ارم املسلول الصو   (558 -557 / 7الفتاوى ) -  2
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 كفر الشك: /2
 ما بيان هذا الكفر؟ .216

سلم يف إيانه بشيء من أصول الدين اجملمع عليها، أو ال جيزم يف املد دّ أن يت 
 ابلضرورة. لوم من الدين عم مرأ بت، أو كم اثقه يف خرب، أو حتصدي

 ستكبار:التناع واالما  كفر /3
 ر؟ الكف ذاه وضيح ما ت .217

ن يرفض االنقياد  ولك، ه ولسانهوأحكامه بقلب اإلسالم لصو ّدق أبأن يص
 امه استكبارا وترفعا.حكأ نجبوارحه حلكٍم م

 كفر السّب واالستهزاء: /4
 ما بيان هذا النوع؟ .218

ين دلامعلوم من تعاىل مما هو  هللان ا من ديشيئ ، أو يسبّ يستهزئأن 
 . ين هللاه من دا يعلم هو أن ممرة، أو ضرو لاب

 بغض: ال  كفر /5
 ذا النوع؟بيان ه ام .219

 . عهئم، أو شيئاً من أحكامه وشران اإلسالدييكره أن هو 

 كفر اإلعراض:  /6
 ما بيان هذا النوع؟ .220

 تعاىل.هو الصّد عن القبول ملا ُيبه هللا  

 ابلتكفري؟ مكاحلله نفس راض هل كل إع .221
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 1ر.وآخر غري مكف ،لتكفرياىل إ ليوص ضاك إعر فهناال، 

 2 رفملكراض ا : اإلعولم األقس ال
 انب؟جلذا قال العلماء عن هذا اام .222
والكفر  …"حيث قال:  ،كفر اإلعراض املنايف لقول القلب  رمحه هللا ابن تيميةذكر 

وليس كل كافر مكذابً، بل من  الرسول كافر،فكل من كذب  ،أعم من التكذيب
من أعرض فلم يعتقد  أو كافر،  به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه قرّ ، ويُ صدقهم عل يُ 

 3."ذب…وليس مبك رفال صدقه وال كذبه كا

 كفر؟م اإلعراض املما أقسا .223
 ينقسم إىل ثالثة أقسام:

ار الباقني على ألوامر هللا تعاىل، كحال الكفستماع االن ع: اإلعراض األول
 رّفة. دايانهتم احمل

دعاهم  ذينال لكفاراهذا كحال هللا احلق، و  ينلدد االنقياض عن راع: اإلالثان
 ألنبياء إىل احلق فأعرضوا. ا

ضه بعد إقراره بقلبه  إلسالم وفرائميع أحكام ان العمل جبع: اإلعراض لثاثلا
ال يصوم من نطق ابلشهادتني، مث نراه اليصلي و ل حا اإليان، مثل

 

م السنة  أعالو ، ة سالميوزارة الشؤون اإل -مد بن عبد الوهاب سنة حملوالب  ضوء الكتا يان يفاإلول ص أ -  1
  – 36ص:) يف لشيخ عبد العزيز آل عبد اللطللية قولية والعم إليان النواقض ا ، (177 )ص:  املنشورة

 .( 196 –  183 ص: )  القرين للشيخ عبد هللا  ، وابط التكفريض،  (46

،  12: )ص  إرشاد الطالب( و 44)ص:  ار السعادة مفتاح د، و ها انظر ما قبل( 384)ص:  اهلجرتني طريق  - 2
13). 

   (166/ 5ية )التسعين  -  3
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 1غريها. والُيج وال

 ؟يهعلاحلكم  ن، مالدي ا من أعرض ظاهراً عن .224
 .ربكاأل فركمن الد يع كليةلن هللا اباإلعراض عن دي

 هذا احلكم؟  عليلما ت .225
اض قادي، أي اعر هري كفٌر اعتراَض الظاعإليصحَب هذا ا أننه البد أل

الباطن، خالفاً  صل التالزم بني الظاهر و أ لىعقليب وعدم انقياد، وهذا مبناه 
  يف  ان يجود اإلمع و  جود كفر الظاهرو  ة الذين يقدرونواملرجئللجهمية 

 القلب.

 فرمك غري ض اإلعرا: نثالم اقس لا
 غري املكفر؟ ض ، اإلعراانيان القسم الثب ما .226

 ية غري الصالة، ويؤدي بعضها. واجبات الشرعملسلم بعض اليتك ا أن  هو

  العبادات؟يف ه الثما م .227
  يصوم.يصلي مث ال مثل حال من

 ؟ نبقول العلماء يف هذا اجلا ما .228
إن  ": رمحه هللا يخالش سن آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حقال 

ذا  إ ،درجاهتم يف اإلياناواتً عظيمًا وتفاوهتم حبسب تفأحوال الناس تتفاوت 
والتفريط والتك إمنا هو فيما دون ذلك من   ،كان أصل اإليان موجوداً 

 

(  الشخصية )الرسائل يف  م إلسالذكر ضمن نواقض ا -رمحه هللا -هابالو بن عبد   د مام حمماإلذكر ذلك  - 1
 .( 214)ص: 
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به اإلسالم   خلوأما إذا عدم األصل الذي يد جبات واملستحبات،الوا
 1. "إعراض، فهذا كفر ابلكليةوأعرض عن هذا 

 كفر النفاق  /7
 ما بيان هذا النوع؟ .229

 انه الكفر. ضماره أو كتمإو  ن، اان اإلياإلنس هار إظهو 

 ذا اجلانب؟تقسيم هل من اكهل هن .230
 بني: انيكن تقسيمه جل

نسان اإليان ويبطن ما  أن يظهر اإل ادي:عتق اال األكربفاق نال ألول:ا
 ملنافقون أسوأ حاال من الكفار. ا ذاقضه، وهلناي

صاحلا   عمال  يظهر ن اق األصغر: وهو النفاق العملي، وهو ألنفا : ثانلا
فقني؛  ناامل صفات  من فةع يف صمعة، أو يقلرايء أو الس ان بطوي

 قني.منافه لل فعال مشابه أب و إخالف العد، فه، كالكذب أو اخليانة

 األصغرر املطلب الثان: ما يتعّلق ابلكف
 املقصود من هذا العنوان؟ ام .231

حد  إىل  يصل ملكتاب أو السنة كفرًا و ل ما أطلق عليه الك  يان أناملقصود ب
 صغر.له كفراً أ ذا يُقالوه ه،لفاعل  سم اإلسالم، مع بقاء اربكاألر الكف

 

يس  ج التأس نها )م انظر  ،سحمان  نن ب ماليللشيخ س  ،( 65، 64)ص: التباع ق وااج أهل احل منه -  1
 فعبد اللطيللشيخ   ، ( 228، 227)ص:   والتقديس(



84 
 

 1  النوع؟ا ما مثال هذ .232
  ، فسوقملسلم ا سباب )  : ملسو هيلع هللا ىلص م دون حق، قالألخيه املسل ل املسلم اتق -

 . (64) مسلمو  (48)  رواه البخارياله كفر (. قتو 
ود،  النياحة على امليت بلطم اخلدو  نساب الناس وقبائلهم،يف أ الطعن - 

يف  ر؛ الطعنمها هبم كف سن يف الناتا ثنا: )ملسو هيلع هللا ىلص لاق، وب اجلي وشق
 .  ( 67) لم مس اهرو  . (تي امل ىالنسب، والنياحة عل 

 عنا و : ) ال ترغبملسو هيلع هللا ىلص ع علمه بوالده، لقولهم الولد إىل غري أبيه انتساب  - 
 ( 62( ومسلم )6768رواه البخاري ) . هو كفر ( ن أبيه فرغب عفمن  كم،آابئ

ار أكثر أهل الن ملسو هيلع هللا ىلص يبلنى ا رأ فقد ،اأن تنكر املرأة حق زوجها وإحسانه هل - 
وج،  لز يكفرن ا ألهنن: ) ملسو هيلع هللا ىلصك، فقال ذل بن سباء، فُسئل عمن النس 

إىل إحداهن الدهر كله، مث رأت منك ما   نتحس لو أ ويكفرن اإلحسان،
 ( 907( ومسلم )29) رواه البخاري   (.طخريا قت منك أير  ا: ما، قالتيسوؤه

 . ألجل شهوة نةيف قضية معي الكفر بغري شرع هللا -

 ما توضيح العلماء ملا ورد يف النصوص السابقة؟ .233
  :قوله ": (ا هِبِْم ُكْفرٌ مهَُ اثْ نَ َتاِن يف الناِس ) :يمني يف شرح حديثقال الشيخ ابن عث

فر يف لكمن وجود خصلتني من ام يلز  لتان كفر، والاخلصأي هااتن  : (كفر)
كافرا، كما ال يلزم من وجود خصلتني يف الكافر من خصال املؤمن أن يكون  

شيخ اإلسالم ابن تيمية:  اإليان كاحلياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. قال 
ْرِك َواْلُكْفِر )  :ملسو هيلع هللا ىلص خبالف قول رسول هللا  نه  إ ف )  الصَّالةِ  كُ تَ رْ َبنْيَ الرَُّجِل والشِّ

 

  ( 1/344)   قيملن االب ،مدارج السالكني  -  1
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هنا الكفر املخرج عن امللة، خبالف احلقيقة، فاملراد ابلكفر ى أتى أبل الدالة عل 
 1". نكرة، فال يدل على اخلروج عن اإلسالم (كفر) جميء

 ا؟ ف منهو دعي عدم اخلستر ينوب أبهنا كفر أصغهل الوصف هلذه الذ  .234
إمنا  تكاهبا، و ار  يف اسلنا ونر أن يتهاغصأوب كفرًا تلك الذن سميةىن تمعس يل

عظم إمثا من الكبائر، وجيب على فاعلها ها، فهي أوتنفري منر زيد حتذيم اداملر 
 إىل هللا سبحانه.  وعرج لالتوبة منها، وا

 ى ما سبق من أعمال؟ما سبب إطالق الشرع وصف الكفر عل .235
  لى ة عر خطري اث هلا من آا مال إال ملألعه اذه علىر كف صف الو ق الشرع يطل  مل

 .معات اد واجملتفر األ وىمست

 ؟صغرألاالكفر  رما آاث .236
 توقع وقوعها من تلك األمور، ما أييت: ر املآلاثمن ا
ه املسلم مؤذن ابنفراط عقد األخوة، وفتح  يف وجه أخيه يفسإشهار املسلم  - 

 ني.لمأبواب الفنت بني املس 
 ة. عيماجت الاحلياة ا ددهتطر اليت ظم املخامن أعه، بس ن منن سااإلن ةتعري - 

؛  واالجتماعية دية العق سد  من املفاثريمل على كشتت لى امليت، النياحة ع - 
 . املصائب والبالاي لىع الصربط وعدم الرضا ابلقدر، وترك كالتسخّ 

 سرية. األسبٌب لتفكك الروابط    نتساب الولد إىل غري أبيه،ا - 
ن  أل ذلك و ، ة يجشاكل الزو ن أسباب امل، مجهاو ز  ة حقرأامل ودحج  -

 

(، وكالم شيخ  1/291) مسلم عليق على صحيحالتنظر: (، وا2/216) اب التوحيديد شرح كتول املفالق  -  1
  ( 237/ 1)اقتضاء الصراط املستقيم: يف  إلسالم هوا
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خر، وابنتفاء  ل طرف لآلر كبادل، وتقديتحتام املالااألسرة مبناها على 
 ة للزوال واالهنيار. رضعُ  هذا التقدير واالحتام تبقى البيوت 

 1 قبح الشرك.  املطلب الثالث: 

 العنوان؟  مناملقصود  ام .237
 ن. سابيان أن الشرك ليس فيه أمرا طيبا مجيال يف حياة وعاقبة اإلن د بهقصيُ 

 ناه؟دي  اإلنسان يف   كيف يظهر قبحه وخطره على حياة .238
 ن تلك العقوابت:مو  ،وابت قعرّتب الشرع عليه من قبح وخطره مبا يظهر 
 يَ ْغِفُر َأْن  اَل  اللََّ  ِإنَّ  ﴿ تعاىل:ال ق، عليهاحبه ات صم يغفره إذا  ال أن هللا  -

  ا اْفَتَى ِإمثًْ  دِ للَِّ فَ قَ  ُيْشرِْك ابِ َمنْ ُء وَ اشَ يَ َمْن ِلَك لِ ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذَ 
 (. 48)النساء: ﴾ َعِظيًما

: ولنق آخرعىن مبملال، و الدم وا م، حاللالة اإلسمل ن ع احبه خارجص أن  -
 م.الإلسا ينايف مطلقرك األكرب الش 

ون  ابقة تكسيقبل من املشرك عماًل صاحلا، وما عمله من أعمال   الهللا  نأ - 
 . ثورا نم اءهب

 ملسلم مبشركة.زوج اأن يتة، كما ُيرم مل ُيرم أن يتزوج املشرك مبس  - 
قابر م يفن فدي ، والى عليهصل ي فن، والوال يك، سليغال املشرك فإذا مات  - 

 ملسلمني.ا
 .طلقةاملء لبغضالقة، واطرك األكرب موجب للعداوة املالش أن  - 

 

 ( 1/92 )  خلالد عبد اللطيف  ، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل  - 1
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 ؟ نساناإل آخرةيف وخطره يظهر قبحه  ما مظهر .239
 اآليت:يف  ظهرييف اآلخرة خطره قبحه 

َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن } :ه ُيبط األعمال كما قال هللا تعاىلنأ /1
 (  65الزمر: ) {نَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبطَ 

ت عليه فإنه ال يغفر له كما قال  صاحبه إن ماكذلك يف أن خطره   ويتمثل/ 2 
ِإنَّ الّلَ اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  } :  تعاىلهللا

 (  4النساء: ) {َيَشاء
أن صاحبه الذي مات عليه خملد يف انر جهنم،  ه كذلك يف ويتمثل خطر / 3

اُه  اجْلَنََّة َوَمْأوَ  رِْك اِبللِّ فَ َقْد َحرََّم الّلُ َعَليهِ شْ َمن يُ  ِإنَّهُ } : كما قال هللا تعاىل
 ( 72املائدة: ) {النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصارٍ 
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 املبحث اخلامس
 1ما يتعلق حبكم التكفري

 العنوان؟  منود ملقصاما  .240
 شخص ما.  ى)كافر( عل  إطالق حكم عاً شر  نكىت يم د بهقصيُ 

 ؟ الناسن طائفة مومل يفهما  ن القضااي املهمة ابلدراسةمسألة ملهل هذه ا .241
، والناس فيها طرفان  مسألة التكفري من املسائل اليت كثر فيها االفتاقألن نعم، 

 من كّفر بال قيود وال شروط! ممن منع التكفري مطلًقا! ومنهووسط، فمنهم 
ا ال بّد فيه يً شرع اأهل احلق هم أهل املنهج الوسط الذين يرون التكفري حكمً و 

لتقّيد ابلشروط والضوابط اليت استنبطها وامن الرجوع إىل الكتاب والسّنة، 
 .لرابنيون العلماء ا

 ؟هللا سبحانهكم ق حبهلا تعلّ  القضية له .242
وجدان من يسارع ر تيجة لسوء الفهم هلذا األمون وحده، نعم، فالتكفري حٌق هلل

 .مل لى املسلمني، بال دليل وال عع قهإلطال
واإليان والكفر م أعين: مسائل اإلسال -وهذه املسائل " :ن رجباب قال

فإن هللا علق هبذه األمساء السعادة، والشقاوة،  مة جدا،مسائل عظي -والنفاق 
مسمياهتا أول اختالف وقع يف هذه  واستحقاق اجلنة والنار، واالختالف يف

ين من  املوحداألمة، وهو خالف اخلوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة 

 

  السناين عصام بن عبد هللال  (التحرير يف بيان أحكام التكفري )بن عامر الرحيلي،  براهيم إل  (كفري وضوابطه الت)  - 1
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، وعاملوهم معاملة الكفار،  فراإلسالم ابلكلية، وأدخلوهم يف دائرة الك
 1. "اء املسلمني وأمواهلم...واستحلوا بذلك دم

 حانه؟سبا الدليل على أن التكفري حٌق هلل وحده م .243
ن كان  وإ هم،َمن خالفيكفِّرون  م والسنة الكان أهل العل   ذاهل ف": ة تيمي ابنقال 

ب اقلإلنسان أن يععي، فليس لكفَر حكٌم شر نَّ ا؛ ألرهمفِّ ذلك املخالف يك
؛  ه ل س لك أن تكذب عليه وتزين أبهليك ل كذب عليك وزَّن أبه  نكممبثله،  

الَّ  إ فريك فالهلل،   حقريوكذلك التكف ، والزان حرام حلق هللا تعاىل ألنَّ الكذب 
وف موق قتلهز الشخص املعنيَّ وجوا فريتك ًا فإنَّ وله، وأيضسر ره هللا و من كفَّ 

ل جه وإالَّ فليس كّل من، من خالفهار بوية اليت يكفجَّة الن لى أن تبلغه احلع
ين يكفر  2. "شيئاً من الدِّ

 اقبة إطالق الكفر على إنسان؟ ع ما .244
 جهنم. لود يف انر  خلابو  ،محة هللا ر من  دعليه ابلطر  كمهذا يعين احل

 خطورة التكفري؟لى ة عل ية الدا ص الشرعصو نلما ا .245
 ومن ذلك:ة، كثري ص  النصو 
،  فراألخيه اي كرجٌل قال ا أي: )ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا قال:  ر عن ابن عم - 

 . (60( ومسلم )6104)  خاريب ل رواه ا هبا أحدمها(. ءَ فقد اب
  أو ، كفرجاًل ابلمن دعا ر يقول: )  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  مسع نه أ عن أيب ذر  - 

 

 (116/ 1علوم واحلكم )ال  جامع - 1

 ( 260 -258: ص )   ير كلبالرد على ا -  2
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 . ( 61مسلم )رواه  ليه(. ع  حارإال ذلك ، وليس كو هللا عدايل: اق
 ابلفسوق،  جال ي رجل ر مير  ال : )ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا الق ن أيب ذر  ع  -

  رواه البخاري ن صاحبه كذلك(. كي ن مله، إيوال يرميه ابلكفر، إال ارتدت عل 
(6045 .) 

 قة؟الساب صللنصو لماء يح العوضما ت .246
  س سلمني وليمن امل اً حديم ملن كّفر أعظد عيو د: »وهذا قال ابن دقيق العي

ىل إ نسوبنيملا ن من املتكلمني مثريظيمة وقع فيها خلق كرطة عو  هيكذلك، و 
لفيهم وحكموا  خما ىل ع انة وأهل احلديث ملا اختلفوا يف العقائد فغلطو الس 

  ا الوعيد الحق هبم إذا ة، وهذياحلشو يف ذلك من  ةببكفرهم، وخرق حجاب اهلي
 1. ذلك..«ك  همومصمل يكن خ

 2 وابط التكفري ول: ضاألب املطل

 ؟فري لتكتعلقة حبكم اامللى كل مسلم دراسة الضوابط ب عجواهل  .247
ل،  هجب ه رة هذا املنحى يف حياتنا، وولوج بعض الناس في خلطو  لك وذنعم، 

تعّرف على الزاما لن كاألمة كافة، فر الوخيمة عليهم وعلى ام اآلاثكانت هلف
 ضوابطه. 

 ؟فري تكراعاهتا يف الم جبوالوابط االضما  .248
 :الضوابط تلك من 

 

 . (210 / 2)  دة األحكامشرح عمإحكام اإلحكام  -  1

 التكفري وضوابطه( إلبراهيم بن عامر الرحيلي )  - 2
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ن  ابني، قال يقك بيتحقق زوال ذل يف املسلم بقاء إسالمه، حىت صل األ / 1
 1.قني«بي ال»من ثبت له عقد اإلسالم بيقني، ال خيرج منه إحجر: 

 2.ر ئالسنة ال يكّفرون ابملعاصي، ولو كانت كبال أه/ 2
هب مذن ووي: »واعلم ألنا القواجلحود، أن التكفري متعلق ابلتكذيب / 3

 واءفر أهل األهيكأحد من أهل القبلة بذنب، وال ر  يكفّ احلق أنه ال أهل
ا يعلم من دين اإلسالم ضرورة حكم بردته  من جحد م  أنالبدع، و و 

 3.«هوكفر 
ار، فإن هذا لنا للم معنّي أنه كافر، أو أنه من أههد على مس أنه ال يش   /4

 وت. حكم الكافر بعد امل

 ريكف: أقسام التناثالب لاملط
 السنة؟ هلأ عند لتكفري سام اما أق .249

 نوعان:  ة التكفري عند أهل السن
 عام. ّم، أو الألعا لوصف ابفريتك - 
 تكفري ابلوصف األخّص، أو اخلاص.   -

 امتكفري العال : الو أ
 ماذا نعين ابلتكفري األعّم، أو العام؟ .250

لفعل ا أوإىل القول  اجهً تو م ركم ابلكفلتكفري األعم: أي أن يكون احلاب ينعن

 

 ( 1290/ 12الفتح ) -  1

 (673/ 7) ى: جمموع الفتاو ( 434  / 2)وط  الطحاوية لألرانؤ  شرح - 2
 ( 134/ 1شرح مسلم للنووي ) - 3
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 ق.طل املله التكفري ل الفاعل، ويُقا ىل القائل أوإنظر عن اله، بعيدا اتذ

 هلذا التقرير؟  ل العلماءقو  الما مث .251
ه  وصف ب من جحد ماقه كفر، و ل خب ّبه هللاش ن: مالعلماءكقول مثال ذلك  

هللا فقد ة لغري  فقد أشرك، ومن صرف عبادري هللابغ نفسه كفر، ومن حلف
 فر، وحنو ذلك.كصالة فقد  المن ترك و  ن كفر،رآلققال خبلق ا منو  ك،شر أ

 ؟هذاالعلماء يف  لما قو  .252
تكفري من قال كفراً، ويطلق القول ب  ةلفقد يكون الفعل أو املقا": تيميه ابن قال 

من قال كذا، فهو كافر، أو من فعل  ال:تلك املقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويق
لكن الشخص املعني الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك  ، ذلك، فهو كافر

فر اتركها. وهذا األمر مطرد يك ليتا جةحلم عليه االفعل ال ُيكم بكفره حىت تقو 
 من أهل عند أهل السنة واجلماعة، فال يشهد على معني يف نصوص الوعيد

 1". أو لثبوت مانع ر، جلواز أن ال يلحقه، لفوات شرط لناالقبلة أبنه من أهل ا

 كيف نفهم قول العلماء يف هذا اجلانب؟ .253
 : نفهم اآليت محهم هللاقواهلم ر أح ضيو ت من
 .فرفقد ك ،آنقر الق القائل خبل  -
 .رفقد كف ،هلقخبهللا شّبه   من -
 .فقد كفر ،الصالةترك ن م -
 .كفر  ورةابلضر ن ديال من أنكر معلوًما من -

 

   . (165/ 35، ) ى جمموع الفتاو  - 1
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 ا؟معينً  اصً شخ السابقة من األحكام هل يقصدون  .254
كل نه تكفري  زم مال يل و ، حمدد فرٍد بعينه العام علىيقصدون بذلك احلكم  ال

 ،الفهمد غال يف هم ذلك فقمكالمن  ومن فهم  ،مهل مرادٌ  ريا غذهف، اترك بعينه 
 .  يقولوا بهما مل هم إىلبس ون

 (؟ طلقاملما حكم إطالق التكفري العام ) .255
يل الشرعي الصحيح ثبت ابلدل ، فمىت ماأهل السنة اقجائز ابتف معاال فريكالت

  ليه بذلك.احلكم ع ل أو الفعل كفر؛ فيجوزقو أن هذا ال

 ؟يهف ول الناس دخعام ري اللتكفاب  لتلّفظا م منيلز هل  .256
 .  هنمكل الناس أبعياتكفري  منه لزم ال ي عموملا هوجى فر عل ابلك ماحلك

 ابق؟لس ا  رالتقري يلما تعل .257
د وجي أو ق يف الشخص املعنّي شرٌط من شروط التكفري،د ال ينطبتعليله أنه ق

فإن   لك ولذ ص، احلكم اخلكم العام وازم بني احلعه، فال تالع من موانفيه مان
ول:  تقملهم واليتب اابلا ا ذه العظيمة يف دةاعلقا ه قّعدوا هذلعلماء قد ا
 (. املوانع ، وانتفاءوطفر الشر إال بعد تو ن، األعيا ريتكفري العام ال يستلزم تكفلا)

 ري العام؟فط يف التكماذا يشرت  .258
 ال؟و كفر أم الفعل، هل ه ىل حقيقة القول أوإ ُيشتط فيه النظر

 خلاص؟العام وا ري كفالت بني اخللط ج من اتطأ النخلما ا .259
كفري األعيان مفاسد عظيمة منها،  لعام وتبني التكفري ا حصل بسبب اخللط

 . اليوم ىلإ ايش آاثرهاعن  نازلال ة،نت كثري وف
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 ؟ سبق بيانههل هناك من قول للعلماء يوضح ما  .260
ني إىل تكفري معينسب  أنس هنيًا عن عظم الناإين من أ": ابن تيميةال قنعم، 

يه احلجة الرسالية اليت من خالفها  ل عفسيق ومعصية إال إذا علم أنه قد قامت وت
  1". ، وعاصياً أخرىخرىان كافراً اترة وفاسقاً أك

الذين نفوا أن هللا تعاىل  ةوهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفا": وقال
أن قولكم   فراً، ألين أعلمكام كنت  تكحمنتهم: أان لو وافقفوق العرش ملا وقعت 

طاابً لعلمائهم وقضاهتم نكم جهال، وكان هذا خألوأنتم عندي ال تكفرون كفر، 
 2". موشيوخهم وأمرائه

 اثنيا: التكفري اخلاص
 ني(؟ املعخلاص )ا كفري ما املقصود ابلت .261

 .حمدد نييقصد به تنزيل حكم التكفري على شخص مع

 ذا اجلانب؟لعلماء هلما مثال ا .262
 امسه.  ذكرتم أي ي ى، سمر! ويُ ن كاففال : اليق اله كأنثم

نه  ايتني ابلكفر إلهو احلكم على املعف ،فراكمان  يسل ، أو املس رف: كفُيقال مثال
 يناقض اإلسالم.   أبمر

 

 ( 260: )ص  على البكري  الرد  اب:كت  - 1
ه  وهذه صفة كالم "  :الكالم  تعليقه على هذا يقول اإلمام حممد بن عبد الوهاب يفو  (،3/229) (وى )الفتا - 2

عني إال ويصله مبا يزيل اإلشكال إن  املعدم تكفريه المه ال يذكر ه من ك ي موضع وقفنا عل يف كل  يف املسألة 
املسألة من تكفري  يه تلك تضقت حكم عليه مبا  لغته ا بأما إذجة، و ه احل تبلغ ل أن قب كفريه توقف عن تاملراد ابل

 .( 10)ص:   املستفيد()مفيد وكتاب:  ".   أو تفسيق أو معصية 
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 م؟ لكتاملمىت ميكن التعّرض لذات  .263
 ملوانع. انتفاء االشروط و ل إىل قائله أو فاعله إال بعد ثبوت ض القائتعر يُ  ال

 يان؟ عاألأو تكفري  ص،اخلا ري فط يف التكيشرت ا ماذ .264
  يف  املوانع، فإهنا قد تتوفرفاء نتوا توافر الشروط إىل رالنظط فيه ُيشت فري التكهذا 

 تتحقق يف شخص آخر. شخص وال 

 فر؟لكرا كفراي ابأو قال أم لعفمن ملاذا ال حنكم على كل  .265
 :نير أم ْنظَر يفأن ي ُ  فريابلتَّكْ  بل احلكملواِجب ققال الشيخ ابن عثيمني: »ا 

 .ب ى على هللا الَكذِ تَ فْ  ي ُ لئالَكفِّر؛ ن هذا مُ ع على أشر الة : داللولألا 
عَ ال الثاين: انطباق احلُكم على

ُ
؛ حبيث تتم شروط التكفري يف َحقِّه،شخص امل  نيَّ

 1. ي املوانع«فتنوت

 السنة؟ هل التكفري املعنّي منتشر عن علماء أهل .266
 م.فري العالتك لنة ، مقار ادً ج يلقل ري األعيان  تكفيف عنهمنقول ملا

 عقدية؟لا للتكفري يف الكثري من املسائا يح قول السلف إلطالق ضو تما  .267
ف واألئمة من عن السل  نُقل هلم أمنا»وكنت أُبني هلم  رمحه هللا:  ل ابن تيمية قا

 نييق بب التفر جي كنل ،ا حقٌ كذا وكذا فهو أيضيقول    منتكفريإطالق القول ب
ألصول مسائل ا من مةفيها األ زعتتنالة أس ول م، وهذه أ ق والتعينيطالإلا

 2   . وعيد(...«وهي مسألة )الر الكبا

 

     (42ص:)  ستةل الصو بهات ويليه شرح األشرح كشف الش -  1

 . (3/230)اوى تفموع ال جم - 2
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 املسلمني؟ ألمر العقدي ال يتناوله عوام ا هذا ااذمل .268
 نظر من وجهني:  ري املعني ُيتاج فيه إىلن تكفذلك أ
ا يدخل مم ف، كلَّ املمن هذا  رالذي صدل هل هذا القول أو الفع معرفة األول:

 ال؟ ، أوك األكربلشر ا أوالكفر  أنواع يف
وجدت  كلف، وهلا املهذ علىم به كالصحيح الذي ُيُ م والثاين: معرفة احلك

مجيع املوانع من تكفريه، أو  نتفت ابلكفر، وامجيع أسباب احلكم عليه 
 ؟ال

 من؟ م التكفري، مسؤوليةمما سبق بيانه، فحك .269
و  شخص ألى ع ها كم فييت ال ُيَ سائل الملا من نيعامل تكفري  ةَ لعل مسأجيهذا 

 .اء وأهُل العلممر الة األمر، من األإال و  ،مجاعة

 حكم التكفري على أي مسلم؟ سارع برمي ن يُ مب ما القول .270
 -جلهال وأمثاهلم ن هؤالء اري املعنّي مفرف هذا، فتكوإذا عُ : »ة ابن تيميل قا

على أن تقوم بعد عليه إال اإلقدام  ز و جي ال -ر من الكفا نه يه أبعل حبيث ُيكم 
ت هذه  كانإن  سل، و لر ل ا أهنم خمالفونهبجة الرسالية اليت يتبني حلم احدهأ

مجيع املعينني مع أن بعض   كفريلكالم يف تقالة ال ريب أهنا كفر، وهكذا اامل
يس يف ان ما ليتدعة يكون فيه من اإلعض املببعض، وبالبدعة أشد من  هذه

حىت تقام   طوغل طأ إن أخسلمني، و امل أحًدا من أن يكّفر دحأل يسفل ، بعض
ذلك عنه ابلشك؛ بل   ني مل يزلبيقنه ت إياثبن له احملجة، وم ني عليه احلجة وتب

 1ة و إزالة الشبهة«. جة احل بعد إقامال يزول إال
 

 ( 501 -500 /12)ى  لفتاو موع اجم -  1



97 
 

 ؟لتكفري املسلمني املسارعة ما خطورة .271
فهو كما قال، ومن قتل كاذاًب   اإلسالم مبّلة غري لف: )من حَ ملسو هيلع هللا ىلص النيب يقول

فر بكُ ِله، وَمن رمى مؤمًنا ب به يف انر جهّنم، ولعُن املؤمن كقتنفَسه بشيء ُعذِّ 
 (6105 )  يرواه البخار  . (فهو كقتِله

: )أّيا رجٍل قال ألخيه: اي كافر فقد ابء هبا أحُدمها، إن كان  النيب ملسو هيلع هللا ىلصويقول 
 .واللفظ ملسلم (60)   ومسلم (6104)  رواه البخاريه( ليكما قال وإالّ رجعت ع

ق القائل وذهب  صدَ إّن املقول له إن كان كافرًا ُكفرًا شرعي ا فقد ": قال ابن حجر
 1  ."وإمثُهللقائل معّرُة ذلك القوِل  هبا املقول له، وإن مل يكن كذلك رجَعت

 ؟نّي عملالتكفري املسارعة و  التجاسر هل منهج العلماء هو .272
يّب رمحه هللا:  يقول اإلمام القرط كفري،املسلمني املسارعة للتمل يكن من منهج علماء 

يه الفحوُل ه كثري من الّناس فسَقطوا، وتوّقف فعليوابُب الّتكفري ابٌب خطري أقَدم "
 2."فسِلموا، وال نعِدل ابلّسالمة شيًئا

 م خبروجه من دين اإلسالمعلى الرجل املسل  مَ اعَلم أّن احلك": ل اإلمام الّشوكاينّ اق
  انٍ واليوم اآلخر أن يقِدم عليه إاّل بربهيف الكفر ال ينبغي ملسلٍم يؤمن ابهلل  ودخوله

 3."أوضَح من الّشمس

 

 ( 67/ 12)   يلبار اتح ف  - 1

 ( 110/ 3) لم من تلخيص كتاب مسشكل  املفهم ملا أ  - 2

 ( 478/ 4السيل اجلرار ) - 3
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والتجاسر على " :ل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ اقو 
رهان مرضي خيالف ما عليه  ب تكفري من ظاهره اإلسالم من غري مستند شرعي وال

 1. "أهل السنة واجلماعةأئمة العلم من 

 ني؟معم مسل  ري علىكفلتا حكمق ال إبطعة ماذا يلزم قبل املسار  .273
 من وجهني:ر تاج فيه إىل نظاملعني ُي فريكت

ل ا يدخف، مم الذي صدر من هذا املكلَّ  ذا القول أو الفعلهفة هل : معر ولاأل
 أو ال؟ ،كفر أو الشرك األكربال اعأنو  يف

 دت وج هلو  كلف،امل الذي ُُيكم به على هذا حة احلكم الصحيوالثاين: معرف
 وانع من تكفريه، أو ال؟ مل ا عنتفت مجيلكفر، وام عليه اب احلكباب أسيع مج

و سائل اليت ال َُيكم فيها على شخص أمن امل كفري املعنيت جيعل مسألةَ  مما اهذو 
 لم.عراء وأهُل الاألمر، من األم ةوال اعة، إالمج

 ى معني؟إطالق حكم الكفر عل سارعة مننع من امل ما األمور اليت مت .274
 من هؤالء اجلهال نّي ملعاري فتكفرف هذا، ا عُ وإذ: »ة رمحه هللايميت بنال قا

اإلقدام عليه إال بعد أن   وزال جي -الكفار  يه أبنه منل ع حبيث ُيكم -م هلوأمثا
ت إن كانو  لفون للرسل،ا أهنم خماجة الرسالية اليت يتبني هب حلا حدهمتقوم على أ

بعض أن عينني مع امل مجيع تكفري  يف ملكالا ر، وهكذاقالة ال ريب أهنا كف ه املهذ
 ا ليس يفان ميإلون فيه من ايكاملبتدعة من بعض، وبعض  دشأ عةبدلذه اه

حىت تقام  طل أ وغ، وإن أخطأن يكّفر أحًدا من املسلمني بعض، فليس ألحد
ذلك عنه ابلشك؛ بل   يزلمل نيانه بيقومن ثبت إيله احملجة،  عليه احلجة وتبني

 

 )3/20)  جمموع الرسائل واملسائل النجدية - 1
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  1«. لة الشبهةإزا جة ومة احلقاإ عد بإالال يزول 

 ؟ري فتكالبال علم إىل مسارعة  م هفي نيذلا مهمن  .275
نوب،  املسلمنَي، ُيكفِّرون ابلذيمية: »واخلوارُج هم أوَُّل من كفََّر بن تاال ق
ال أهل البدع  يستحّلون دمُه وماله، وهذه حم يف بدعتهم، و ن خالفهمُرون فِّ كيُ و 

ون  عُ بماعة يتَّ لسنة واجلُل اوأه فيها، همفلخاون من ر وُيكفِّ يبتدُعوَن بدعة 
 2.ويرمُحون اخللق« بُعون احلق، فيتَّ هُ ورسول اللََّ ب والسنة ويُطيعون اكتلا

 علم؟  وي والبال تر  ري كفسارع ابلتي  منمر املرتتب على الا ما
م خبروجه من دين اإلسال املسلمالرجل اعلم أن احلكم على  "ين:الشوكاقال 

 عليه إال قدم ي ن أ خراآل  واليوم ابهللسلم يؤمن ينبغي مل ال فر لكيف ا هودخول
حيحة املروية   األحاديث الصفإنه قد ثبت يف ن مشس النهار،م بربهان أوضح

هبا أحدمها(   كافر فقد ابء  ألخيه ايمن قال  ن )أ الصحابة:  نمن طريق مجاعة م
  ال رجدعا ن مها: )مآخر يف الصحيحني وغري  يف لفظحيح، و هكذا يف الص

 يف ع، ويف لفظ جر ه( أي: ليع راح إال ذلك ، وليس كعدو هللا قال:أو  لكفر،اب
ث وما ورد موردها أعظم زاجر في هذه األحاديكفر أحدمها( ف  الصحيح: )فقد

 3  ."...التكفري سرع يفتلاعن كرب واعظ أو 

 

 (372  -371/ 10تاوى )ع الفجممو  - 1
 ( 279 /3) اوى الفت جمموع  - 2

 . (578/ 4ر )رااجل  لسيال - 3
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 تكفري شروط وموانع للث: الثال املطلب

 ؟ري ف كلتلفظ اق بل إطال الشروط الواجب مراعاهتا قما  .276
 : ليهي كما يه انعكفري ومو شروط الت

 ع. مانون، وهو ن، وضده اجلالعقل، فإنه شرط :ولألا
 وهو مانع.  ،شرط، وضده الصغر: البلوغ، فإنه الثان

 ه اجلهل، وهو مانع. ، وضدرطش ه نفإ علم،: الالثالث
 ها اإلكراه، وهو مانع.شرط، وضد اإلرادة، فإهنا :ابعالر 

 ع.وهو مان  ، وضده اخلطأ،رطش نهفإ، القصد :اخلامس
 انع. ل، وهو موي ه شرط، وضده وجود التأن فإ  ،أويلتلام : عددسساال

 ول: العقل.  األ طر ش لا
 ذا الشرط؟ ما املقصود هب .277

ط،  عقل شر الف ، نو قل اجلنر أو فاعله عاقالً، وضد العكفالل كون قائأي أن ي
 مانع.   واجلنون

 انع السابق؟مل افيه  ن اك  منيكم فاحلما  .278
كم عليه  ُيوهو جمنون فإنه ال  ولية كانت أو فعليةرات قمن املكفا شيئً من فعل 

 نون.  هو العقل، ووجود مانع وهو اجلو  رطش ات و فك للمبقتضاه، وذ

 ق؟كم السابما دليل احل .279
غري وعن الص يستيقظ، ائم حىتلنا نع ن ثالث:ورد يف احلديث: )رفع القلم ع
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وهذا الشرط  .( 3432)نسائيال اه و ر ( ىت يعقل أو يفيقح  ن و جملنا نوع،  يكربحىت
 العلماء. متفق عليه بني

 ثان: البلوغ. ط ال ر الش 
 رط؟ الش  اذه راد مناملما  .280

لصغر، فالبلوغ شرط،  وغ االبل  فاعله ابلًغا، وضد أي أن يكون قائل الكفر أو 
 .فريتكال من والصغر مانع

 ؟قبملانع الساا  ن فيهاحلكم مع من كا  ام .281
فإنه ال  بلغ،مل ي أو فعلية، وهو ت انك  رات؛ قوليةا من هذه املكفل شيئً عفمن 
 .  نع، وهو الصغروغ، ووجود ماالبل فوات شرط وذلك ل عليه مبقتضاه، مُُيك

 شرط؟ما دليل هذا ال .282
 الصيب ، وعنيستيقظحىت  ئمناالن ، عةث: ) رُفع القلم عن ثالملسو هيلع هللا ىلصعن النيب ورد 

 (3432)رواه النسائيتوه حت ى يعقل (. عملا نعو  حىت َيشّب،

 1  ط الثالث: العلم. شر ال
 رط؟ ش هذا ال ما املراد من .283

 قول.ا يمب اً مل ائله عاق لكفر أوأي أن يكون فاعل ا

 

عني،  فر املا من احلكم بكنعً  يكون اجلهل هبا ما سائل اليت  املألهل العلم أقوال وتفصيالت يطول ذكرها يف  -1
  (249/ 3)انظر على سبيل املثال: املغين: الردة ، سائل اليت ال يكون اجلهل هبا مانًعا من احلكم بكفرهوامل

/  10و  520،521، 235،236/ 1) ، الدرر السنية (165، 164/ 35) ع الفتاوى ابن تيمية جممو 
 - 225/ 1)يب لوهيادية لإليان االعتقض انواق  (100 – 96/ 2) الدائمة للجنة، فتاوى ا (474 – 386
 .(529، 528/ 2)فتاوى ابن ابز مجع الطيار  (،301
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 تكفري.انع من اللم شرٌط، واجلهل موضد العلم اجلهل، فالع

 ط؟ كيف نطّبق هذا الشر  .284
 قيقة احلال، هل حبجا وهو ،ةيعل ف نت أو اك  كفرات؛ قوليةاملن م اعل شيئً ف من

علم،  ط وهو الر لفوات شضاه، وذلك نه ال ُُيكم عليه مبقتفإ، هلومثله حقيقة جي
 هل.اجل نع وهو ووجود ما

 اجلاهل؟جلهل«، وما أمثلة له عند العلماء: »العذر اب قاليُ  اذه هل .285
 بعيدة.  ة نشأ بباديم، أو السإب  يث العهدحد جلعم، ومن أمثلة اجلاهل: الر ن

 ل يتعلق به الفاعل؟أي جه  ىلتفت إلن له .286
يف حقيقة  عذور به لالذي ا ذلك اجلهل يعترب من اجلهلن يكون أ بدال ال، إذ

 (.ومثله جيهلفقهاء بقوهلم: )اله  عن ذي يعربالر، وهو األم
، املسلمنيني ب ن يهني كتاب هللا وهو يعيشهالة إنسا يُتصور تصديق جالف

 .مهست يف مدار لسنوا رسود

 ؟طر ش الذا هل يدلما  .287
ع  ، واجلهل نو (286بقرة:لا ) ﴾  َأْخطَْأانَ  اَن ِإْن َنِسيَنا أَوْ ذْ خِ َؤا َرب ََّنا اَل ت ُ  ﴿  اىل:تع قال

العبد   كليف ، وت﴾ ًسا ِإالَّ ُوْسَعَهااَل ُيَكلُِّف اللَُّ نَ فْ ﴿  :اىلتعوقال  أ،طمن اخل
    .عاً شر  له مبا ال يطاق، وهو متنفٍ يف كل مبا ال يعلمه ت

 ب؟اجلان  ذاه يف ء املعل الاق ذاما .288
 ة.يدأو العق ا، سواء يف مسائ ل الشريعةمطلقً  معتربٌ  رٌ عذل ه قالوا أن اجل
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 لعقدية أو مجيعها؟ ملسائل اا عضب يف األعذار  منيعترب هل اجلهل  .289
 املبتدعة، أماسلك م العتقاد مسائل ام العذر يفر ابن تيمية أن القول بعدكذ 

 نه الشرط املعرب ع ن هبذالك، ئلساامل  كليف اهلون اجلر ذعأهل السنة فهم ي
 هل(. ثله جيُ م: )ومهلقو ب

لى أن تبلغه احلجة ع إن تكفري املعني وجواز قتله موقوف: "ابن تيميةقال 
  1". من الدين يكفر ر من خالفها، وإال فليس من جهل شيًئاالنبوية اليت يكف

أو أنكر   اإلسالمئض بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فراوقال ابن القيم يف 
، قال:" وأما جحد  أو أنكر خربًا أخرب هللا به عمًداصفة من صفات هللا تعاىل 

  2". فيه صاحبه فال يكفر صاحبه بهر ذلك جهاًل أو أتوياًل يُعذ

 ؟الشرط   لى هذاة تدّلل ع يهل هناك من حوادث عمل .290
   ك:ذلى نعم، مما يدل عل 

سوخة، إىل القبلة املن قباء لأهة ني يف صاليف الصحيح  بن عمرحديث ا   -
 أهل حال افإذا كان هذ ،هل ابلدليل الناسخبب العذر اجلوس ،لك روا بذفعذ

ذر دينة، فالكل قد عُ املن عن لبعيديا الحب ينة فكيفدمن امل قرهبم معء باق
 ل.عذر هو اجلهلسبب ا دة، و اؤمر ابإلعيومل 

والذي  ال: )ه قاملسيء صالته وأن يثيف حد أيب هريرة  حديث وورد يف
  ن وذلك يفيد أ ، (757رواه البخاري ) مين(ه، فعل غري  سنال أح عثك ابحلقب

:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال فيها الرسول ليتا ة صالاله هذصلواته السابقة كانت ك عمجي
ة، وألن وقتها ال  صاله الره إبعادة هذمك فلم أيل، ومع ذفإنك مل تصل()

 

 ( 1/381االستغاثة ) - 1
 (   1/367مدارج السالكني )  - 2
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ة يف وقتها  للصال ةيحصحالكيفية ال لشرعي يفه العلم اغل د بوق يزال حاضرًا 
 ا.دهتفلزمه إعا

 ما عمر دا املاء، فأجي فلم افأجنب ملسو هيلع هللا ىلصنيب الا بعثهما عمر وعمار مل حديث  -
  عمار  اأمل، و يصم فل كما تتمّعك د عي الصفتمّعك يف  

 . (368مسلم )رواه  ..احلديث. .الدابة
  مر عمر رعية ومل أيلش ا فةالصبني  ملسو هيلع هللا ىلصشهاد: أن النيب االستووجه 

ا  مر عمارً ال، ومل أياحل حبقيقةعامل  ألنه تركه حال كونه غري ؛اتها فبقضاء م
  لشرعية، مما  ا فةلصا لىع ةعييتطهر الطهارة الشر  مل ه ع أنمابإلعادة

 .العلما لعدم عذرمهه لى أنيدل ع
ب  الذي أسرف على نفسه ابلذنو لرجل ة اقص يف حديث أيب هريرة  -

حىت   يحرقوين، مث ذروين يف يوم ر أحف تمإذا أان  ) نائه:، فقال ألباصيملعاو 
   (.2756، ومسلم )(3481)  البخاري اه رو  .عذبين(ليَّ ريب فير عال يقد

قدرة، وإنكار بعث  كار الإن يف قعن، و كّفريم يف رجل وقع فهذا ال
قد غفرت له يف آخر احلديث: ) أنه قيل لبدليكفر، ه مل ي، ولكنادجس ألا

  ا أنه ملمنر له عل ملغفرة، فلما ُغفا حيز ل يف دخ ملا ا رً لك( ، فلو كان كاف
 1ذر جلهله. فعُ ، لو الق ةالً حبقيقاهج  ه كانهذا؛ ألنله ر بقو يكف

ا  يهف ملسو هيلع هللا ىلص  اليت كان النيب ت ليليتانك  امل  لت:ئشة قااع عن ه مسلمما روا -
رسول هللا، مهما   وفيه أهنا قالت: اي  -طوياًل  اديثً كرت حفذ  -. عندي..

 

  د أنه الاعتق  فهذا رجل شك يف قدرة هللا ويف إعادته إذا ُذري، بل هلذا احلديث: "بعد ذكره  مية ابن تيقال  - 1
ه  ، وكان مؤمًنا خياف هللا أن يعاقبه، فغفر ل جاهاًل ال يعلم ذلك ن لكن كاق املسلمني، و تفايُعاد، وهذا كفر اب

 (  3/230)   جمموع الفتاوى .  "بذلك 
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الشاهد  ضع مو  ، وهذااحلديث)نعم ...(  ل:ق ا ؟ هللا لمهيعس يكتم النا
:  ملسو هيلع هللا ىلصا سألت النيب ضاه وأر  عنها  رضي هللا نيمن م املؤ عائشة أ نه، فهذهم

 . : )نعم(ملسو هيلع هللا ىلصا النيب فقال هل؟ اسلنا مل ما يكتك  م هللايعل  هل
معرفتها  ك من قبل، ومل تكن قبل علم ذلتتكن ا مل على أهن يدل ذاوه

  ، نال اإلية من أصو قيام احلج د بع بذلك ار قر اإل ن بذلك كافرة، وإن كا
 لك.مها بذرت لعدم عل لكنها ُعذ

توجيهه  إىلكفري، أو ل ُنسارع إليه ابلتفه ،الً ر جهفل كلمة الكاق من .291
 ه؟حتاصمنو 

 أو الرسول أو القرآن، نلدياب  زئاملستهحكم  نع فييعف ُسئل الشيخ عبد الرزاق 
اب الكفر، يُعلم بو ن أه مكغري باب  لا هذاجاهال، فقال: » ولو كان هل يكفر

جلهل اب ذرعيال  لر، وإذا قيفك  البيانالتعليم و ند بعد م وعان علِّ فإ، يُؤدب و 
 1. ر«فّ يكمعناه أن  يس ويؤدب، ولفمعناه يُعلم 

 : اإلرادة الشرط الرابع 

 شرط؟ ذا الاد من هر امل ما .292
ا ارً خمتا دً أو يقول القول الكفري مري يفعل املسلم الفعل الكفري، ه أنمعنا
 مانع.إلكراه شرط وا رادةإلفاراه، اإلك وضد اإلرادةا، ئعً طا

 ما ضابط اإلكراه الذي حيول من احلكم على املكره أنه كافر؟  .293

 

 ( 372: )ص  فيفي ع  الرزاق بد ع لشيخ ى او اتف  - 1
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واإلكراه هو كل ما مّسي يف اللغة إكراًها، وعرف ابحلس أنه : "حزم بنقال ا
ابلقتل ممن ال يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد ابلضرب   كالوعيد  إكراه،
 1". كذلك 

محل الغري على أمر يتنع فقال: "، نفية وعرفه عالء الدين البخاري من فقهاء احل
ري الغري خائًفا فائت الرضا  يصعنه، بتخويف يقدر احلامل على إيقاعه، و 

 2. ابملباشرة "

 قسام؟أهل اإلكراه أنواع و  .294
 :، وتبيان ذلك أنواع، هو نعم
 .)وهو اإلكراه التام( اإلكراه امللجئ/ 1

قدرة وال اختيار:  نفس املكره، وال يبقى للشخص معه يقع على ذي هو الو 
أو  ، كيده ورجله  ؛ أو بقطع عضو من أعضاءه ، ان بقتلهكأن يهدد اإلنس 

 .بضرب شديد يفضي إىل هالكهيهدد 
 .الناقص()وهو اإلكراه  اإلكراه غري امللجئ/ 2

رب  لضأو العضو كالتخويف اب ،هو التهديد أو الوعيد مبا دون تلف النفسو 
م وحنوه يف كل ما ال يضطر اإلنسان أو احلبس أو أخذ املال اليسري أو الشت

 .ما ُهّدد به لىمباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصرب ع إىل

 ؟ بعدم احلكم عليه ابلكفر يكون اإلكراه عذرا  ىتم .295
 : تيةحلاالت اآليكون يف ا

 

 (   8/33يف احمللى)   - 1
 ( 4/482)  كشف األسرار  - 2
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د به، ألن اإلكراه أوعقادرًا على حتقيق ما  -بكسر الراء  -ه أن يكون املكرِ  /1
 .ن لإلكراه معىن وال اعتبارفإن مل يكن قادرًا مل يك ال يتحقق إال ابلقدرة،

ن نفسه ابهلرب أو  عاجزًا عن الدفع ع -اء تح الر بف  -ه أن يكون املكرَ  /2
 .لك و ذاالستغاثة أو املقاومة أو حن 

 .أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد، إن مل يفعل ما طُلب منه /3
ا كالقتل ضررًا كثري  -لراءح ابفت -ه ا الوعيد مما يستضر به املكرَ ون هذكي أن  /4

اية واحدة وكذلك  والضرب الشديد، وأما الشتم والسب فليس إبكراه رو 
 .ليسريأخذ املال ا

 ؟ ما سبق بيانهليل د ما .296
نٌّ ئِ ُبُه ُمْطمَ قَ لْ وَ  هَ رِ كْ  أُ نْ  ِإالَّ مَ هِ  ِإيَانِ ْن بَ ْعدِ  مِ َر اِبللَِّ فَ َمْن كَ ﴿ ىل:قوله تعا يلهدل 

ان  والنسي  اخلطأاوز عن أميتجت إن هللا، وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )( 106نحل:لا ) ﴾يَانِ اِبإْلِ 
 . (2043)  اجةمابن اه و ر    ا عليه(.وما استكرهو 

 كراه؟ ال اإل حال يف عاألفال و و قألهل هذا يشمل ا .297
ألقوال ا يف ال، هايل عكره  يُ رية اليتفكلا قوال واألفعالعذٌر عام يف األ ذرلعهذا ا

 بصص، واآلية وإن نزلت على سببال خمدليل يص لل ا ختصفقط، فإن هذ
 (. ببلس ا وصصظ ال خببعموم اللفأن العربة  لقواعد: )املتقرر يف ا  خاص، فإن

 1 تكفري؟لل  عملوانن امراه واإلكز  عج ال ما الدليل على أن .298
 

راه واألمور اليت ال يُعذر فيها  ا اإلكليت يُعذر فيهر ايطول ذكرها يف األمو صيالت تف وال و ألهل العلم أق  - 1
ملثال: تعظيم  انظر على سبيل ابذلك، ويف صور اإلكراه، وهل يدخل فيها اخلوف من ضرر حمقق أم ال؟ 

، شرح صحيح البخاري البن بطال أول كتاب  ( 295 – 12/292)واملغين  ، (930:ص )صالة قدر ال 
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ُ نَ ْفًسا إِ لُِّف اَل ُيكَ  ﴿ :قال تعاىل  ( 268:قرةب لا ) ﴾ ا ُوْسَعهَ الَّ اللَّ

 الشرط اخلامس: القصد
 ط؟ من هذا الشر راد ملما ا .299

لسانه بقول  قأما من سبك القول، و ذلا حقيقة دً معناه أن يقول الكفر قاص
 اىل ال تع ، وهللاخلطأاو  فال شيء عليه، وهصدٍ ق الب  من ألفاظ الكفر شيء

 .  فوو معبنا، وأما اخلطأ فه قلو تعمدت ا مبيؤاخذان إال 

 م؟ ك حلا اذه ما دليل .300
 وُبُكمْ  قُ لُ َدتْ مَّ عَ َما ت َ  َأْخطَْأمُتْ ِبِه َوَلِكنْ   ِفيَمااحٌ  ُجنَ مْ ْيكُ َولَْيَس َعلَ ﴿  :قال تعاىل

ُ َغُفورًا َرِحيًما كَ َو   ( 5)األحزاب: ﴾ اَن اللَّ
  ملسو هيلع هللا ىلص ك(، قال رب وأان  ي،بدهم أنت علته: ) الل راح وجد دما عن جللر وملا قال ا

 (. 2747مسلم )      . ( حفر لا ةشد منأخطأ ) معتذرًا عنه: 

 ري للقائل؟لتكفاحلديث على عدم اد من هاش وجه االست ام .301
فرية بال قصد، وإمنا أخطأ  ة الكالكلم ال هذه ل قلرجا هاد: أن هذاالستش اوجه 

قة حقيا صدً قا ألنه مل يك  فُعِذر ه ،اخل د ذيل من شدة الفرح اليف هذا القو 
 ا القول.هذ

 

(،  39م واحلكم )شرح احلديث العلو  ، جامع(315 -12/311)، وشرح ابن حجر (8/290)ه إلكراا
  -1/266) منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري : ، ورسالة (19 -2/5) نواقض اإليان االعتقادية للوهييب 

270 ). 
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 .ليعدم التأو  س: الشرط الساد

 هذا الشرط؟ن م قصودملا ام .302
كفر ومن غري   ألفعال اليت هيأو ا بشيء من األقوال العبد س بّ ه أن يتل نامع

فة،  لة الشرعية دون تعمد للمخالصور يف فهم األدبه القكون سب وي لك،لذ قصد
 احلق. أنه علىه و نفس ب وابل هو يعتقد ص

ل  أو إابحته له لدلي ،تهأمرًا كفراًي معتقًدا مشروعي كب املسلمهو أن يرتوقيل: 
 .وهو خمطئ يف ذلك كله ،ا له يف ذلك يراه عذرً أو ألمر  ، يرى صحته

 بق؟على التقرير الساماء العل قفتهل ا .303
ط  شر ، بلهمعذور بتأوي س ِبمث، بل هوليف أولمت لك " :اءمالعل  قد قالو  نعم،

 ر فيه بعنيلنظب اجيعرب، وهذا العذر لن امما يسوغ يف لسا أن يكون أتويله
تلف، فهام ختاأل أبنم عل ًيا كافًيا، مع الشافلرمحة للخلق املوجبة لبيان احلق بيااًن ا

 .  "ها ببعضشتبه بعضي قد لئاواملس 
ده شبهة  لة، وكان عنِفإذا اعتقد املسلم أو فعل أو قال أمرًا خمرًجا من املالوا: وق

لة كن وجود هذه الشبهة لديه، وكانت يف مسأل يف ذلك، وهو ممن يأتوي
وحكى بعض العلماء إمجاع أهل السنة  مُل التأويل فيها، فإنه يُعذر بذلك،ُُيت

 .على هذا املانع

 انب؟ما أقوال العلماء يف ها اجل  .304
ابعني : " مل نعلم أحًدا من سلف هذه األمة يقتدى به وال من التقال الشافعي

ليه، م ع، وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حر بعدهم رّد شهادة أحد بتأويل
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له وجه ُيتمله، وإن بلغ فيه استحالل كان   تأويلوال رّد شهادة أحد بشيء من ال
 1الدم واملال أو املفرط من القول ".  

يله قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس ِبمث إذا كان أتو : "وقال ابن حجر
 2."وجه يف العلم سائًغا يف لسان العرب وكان له

وال ر، بل ال ُيكفَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالذي قصد متابعة الرسول  تأولملا  إن: "ابن تيمية ال قو  
ة، وأما يُفسَّق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملي

عن  يُعرفل ال مسائل العقائد فكثري من الناس كّفر املخطئني فيها، وهذا القو 
إمنا  ، و مني هلم إبحسان وال عن أحد من أئمة املسل أحد من الصحابة والتابعني

 3". هو يف األصل من أقوال أهل البدع

 ؟ هير ر ى ما سبق تق علما الدليل  .305
 لى ذلك:ع لةاألد نم

دما قال:  عب ه الرجل املشركقتل ن حديث أسامة يف محيح لصما ثبت يف ا منها:
(؟!  له إال هللاأقتلته بعدما قال ال إ) :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ، فق ال له هللاإالال إله 

 . ( 96) مسلمرواه . "حاللس خوفًا من ا ا اهلا قإمن، هللا  قال: اي رسول
مع أنه   سامة أ لىع يةيوجب الد مل ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب :بهد ووجه االستشها

عذره؛   ه ى أنليل عل دوهذا سلم معصوم الدم، وامل  لظاهر،يف اًما سل قتل م
هللا، فإهنا   ل: ال إله إالظن أنه وإن قاهذا، فإنه   قتلهيف والً متأه كان ألن
  يد حقيقة وال ير فقط،  ذ من القتلعوّ لتهلا ابقو يد ير ه ن؛ أل تعصم دمهال

 

 (205/ 6األقضية ) األم: كتاب:   - 1
 ( 304/ 12فتح الباري ) - 2

 (   5/239منهاج السنة )  - 3
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 ه. ة عنديه يف إسقاط العذرًا ل ليأو لتذلك ا ملسو هيلع هللا ىلص يبالن لعإلسالم، فجا
  ة، بين جذي خالد بن الوليد إىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب بعث"قال:  عمر  ابنن ع منها:

لون:  لوا: أسلمنا! فجعلوا يقو يقو  ا أن اهم إىل اإلسالم، فلم ُيسنو دعف
  رجٍل منا ىل كل ودفع إنهم وأيسر، م تللد يقخا جعلف ، أانصب  صبأان 

ه!  أسري  يبل رجل من أصحاوال يقت ، رييأسل ت أق ال وهللا  :سريه، فقلتأ
) اللهم   يديه فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فع النيب ر ه، ففذكران ملسو هيلع هللا ىلص لى النيب نا عمحىت قد

 ( 4339) رواه البخاري( .   -مرتني  -لد رأ إليك مما صنع خاأب إين
  ، وقدأوالً متقتل هؤالء جمتهدًا   ادً لخان هو أ :هب هادستش ووجه اال

  هب علي يوجمل، و ملسو هيلع هللا ىلصنيب اله خذومع هذا مل يؤا ،ك ذلن م ملسو هيلع هللا ىلصلنيب أ اربّ ت
 كان متأواًل.  ألنه قصاص أو الدية؛ ال

اي رسول  أن عمر قال: )ها يفو  من قصة حاطب  ما رواه البخاري ا:نهمو 
خاري  الب  اه رو  .(. ..نقهضرب عأف ين ورسوله واملؤمنني، دع، قد خان هللا هللا

 (. 2924لم )(، ومس6939)
ابه  يف قصة صالة معاذ أبصح ابر ج يثدحمن  اصحيح أيضً ال يفو 

 ، فقال ّوز يف صالتهوجت فاعتزل رجلة، الصال ميهعل ل نه أطاوأ اء،العش 
 (. 465مسلم ) و   (،705رواه البخاري ) فق( احلديث.امعاذ: )إنه من

رسوله،  نه خان هللا و أبوصف حاطًبا  ر عم ووجه االستشهاد هبما: أن 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصيب نال مهاذر ع ك فقدذل ومع ،أبنه منافق جلالر  معاذ وصفو 

  لني ان متأو اك  -أي عمر ومعاذ  -سلمني؛ ألهنما ملان هلذي رميهما ذلك 
 ، وهذا واضح. ذلك  وهلماق يف

إن صح   -متأواًل يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ي بني يد معاذ سجود  حادثة  ومنها:
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أراد به  ا السجود، وإمنيرد التعبد له هبذا  مل ، فإن معاًذا -ث ياحلد
لبعض  مهعضسجد ببعض أساقفة الشام ي  رأىنه أل؛ قدير تلاة و يحالت

فلم ُيكم  ذلك  ، ومعملسو هيلع هللا ىلص يبلنا ذلك مع لحتية وإكراًما، فأراد أن يفع
جيوز، وأنه ال يسجد إال  لك ال ذ أبن منا أخربه وإ يء، بش  ملسو هيلع هللا ىلصيه النيب عل 

 ذر ابلتأويل.لع، مما يدل على اىلاهلل تع
كنت قال: ) هاب ن شب رقعن طا ه دبسن ي نصر املروز  بن رواه حممد  ا مومنها: 

 م؟شركون همالنهروان، فقيل له: أ من قتال أهل غر  فحني عند علي 
هللا إال  ونافقون ال يذكر : املنفمنافقون؟ قالفروا. فقيل:  كر ش من ال :الق

م(؛ وذلك ألهنم لناهاتم بغوا علينا فققو  قيل: فما هم؟ قال: .قليالً 
كفر أو  لاب يهمعل م  ُيكمل ،ذلك  لمن أج علي م أولون، فعذرهمت

الذين أدركهم  ملسو هيلع هللا ىلصعامة أصحاب النيب  ىر ج ى ذلك النفاق، وعل 
تنة وأصحاب  ت الفع قو " تعاىل: زهري رمحه هللا ال ماإلمال قال ب خلوارج،ا

القرآن   يل ماٍل أصيب بتأو  أو  متوافرون، فأمجعوا أن كل دمٍ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ولرس
 .  "اهليةاجل  زلة لوهم مندر، أنز فإنه ه

  حنكم بتكفريه؟ ال متأوالً لقول إن من فعل الكفر اكن ميه  سبق ذكر  مما له .306
 ا والرً م ليسوا كفا اخلوارج أهنيف   عليننيؤمملا به أمري نعم، وهذا ما صرّح

  افر بتًة، أصله كبس قاتل على التأويل فلي كل من"  بن رشد:ا منافقني، قال
  ".ولأتامل الهو املكذب  قةكافر يف احلقيالصحابة، وكذلك ال القت

1 

ومن   تكفريهم لعثمان وعلي اخلوارج معر الصحابة مل تكفّ : "ابن تيميةقال و 

 

 ( 2/458)  ية اجملتهدداب  - 1
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    1. "املخالفني هلمواالمها واستحالهلم لدماء املسلمني 

 لشرع؟ا لأمرا خمالفالعذر للمتاول مع أنه فعل   س التماا سبب م .307
بهة أتويل يف املكفر، حبيث ا أن يكون له شومن املوانع أيضً قال ابن عثيمني: "

فيكون داخاًل يف قوله  إلمث واملخالفة،ألن هذا مل يتعمد ايظن أنه على حق، 
﴾  ِكْن َما تَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكمْ ِبِه َولَ اٌح ِفيَما َأْخطَْأمُتْ َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجنَ  ﴿  :تعاىل

اَل ُيَكلُِّف   ﴿ : خاًل يف قوله تعاىل. وألن هذا غاية جهده، فيكون دا[5اب: حز ألا]
 2. [ 862رة: ]البق ﴾  الّلُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها

 3 سابع: التقليد ط الالشر 
 عنوان؟من هذا ال ما املقصود .308

، وهو يقبل  على التكفري لة ده األبلغت مل و  وضع،ن يف جهة وميكو  د منقصيُ 
 ليل. بال د هغري من  مكال

 الكفرية؟  وربعض األمما احلكم على املقّلد لو قال  .309
 التقليد. ذرالشرعي بسبب ع ذرله الع

 ؟بنااجل  ول العلماء يف هذاق ام .310
هو إمنا  ألئمة،اأمحَد وغريِه من  نم ابن تيمية: »احملفوظ عإلسالشيخ ال قا

 ة ميهاجلري فتك
ُ
همية،  ن اجلأعيا ركفِّ مل ي دَ .. مع أن أمحمثال هؤالء.أو  هة بِّ شَ امل

 

 (  7/217 و 3/282)انظر أيًضا جمموع الفتاوى ، (5/95)منهاج السنة    - 1
 ) 2/136 )هد السليمان  مجع ف،  جمموع الفتاوى البن عثيمني - 2

 .دية للوهييباقض اإليان االعتقا نو   - 3
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ض مية يف بعاجله فقه، وال كل َمن وار همي« كفَّ ن قال: »إنه جوال كل مَ 
متحنوا الناس، وعاقبوا او م، وهلق ىلا إوْ عَ ن ديى خلف اجلهمية الذلَّ بدعهم؛ بل ص

كان يعتقد  لب ه؛مثالوأ دُ محأ رهميكفِّ ، مل لغليظةوابت اقمل يوافقهم ابلع نمَ 
ج هم، واحلهبم يف الصلوات خلف االئتمام ويرى هلم، ودعويهم، متماإياهَنم وإ

 1«.مثاهلم من األئمةأليراه  م، مايهعل  ع من اخلروجنوالغزو معهم، وامل

 عن املسلم؟ د ليس بعذر لدفع التكفري ليتقالعل جين ناك مه هل .311
ة وعلم   على بصري هللا دةعباسلم م كلى  ب عل يعتقد أن الواج ناك منهنعم، 
ة  ري ن غري بصلكتاب والسنة معقائد بظواهر اول اليف أص سك تمال وأني، شرع

 .الضاللل يف العقل هو أص

 معتقدهم؟ النل على بطليما الد .312
  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا جاء رجل إىل " :يقول  هللا بيد عن لحة بط عنا من أدلة هذ
دان فإذا  يقول، حىت  ماهم نف وال تهصو ي و رأس، نسمع در الد، اثئمن أهل جن

 ليوممخس صلوات يف ا) :ملسو هيلع هللا ىلصله رسول هللا . فقال الماإلس عن سألو يه
   .(الليلةو 

م شهر  اوصي): ملسو هيلع هللا ىلص. قال  ( طوعت، إال أن ال): ملسو هيلع هللا ىلص غريهّن؟ قال يّ قال: هل عل 
 (. عأن تطوّ  ال، إال): ملسو هيلع هللا ىلصه؟ قال  غري عليّ  هل ال:ق .(نضامر 

 أن  ال، إال ): ملسو هيلع هللا ىلصل اا؟ قغريهّي عل ل ه : الزكاة، قال ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا سوذكر له ر 
ل  قانه. وال أنقص مد على هذا وهللا ال أزيجل وهو يقول: » ر لا برفأد . (عتطو 

 . (11)  لمومس  (، 46بخاري )الرواه   . (إن صدق لحأف ): ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 

 (508،  7/507ى )تاو وع الفجمم (،374،375ص:ط )سو يان األ اإل - 1
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 ق؟ابس احلديث الن تدالل مسما وجه اال .313
شرعية، ومل الثيات يف األحكام احلي نصل عفتالرجل قّلد يف دينه، ومل يس ا هذ
ق ما  له ابجلنة إن حقشهد ل ب العقلية، رو مومعرفة األر لنظاب ملسو هيلع هللا ىلص يب لنا هر أيم

 بلغه.

 قةمسائل متفر املطلب اخلامس: 
 شبهة؟ تكفري لوجودالن العذر بعدم ممك له .314

فري من رد حكم  تكشك يف الو العز: »  ل ابن أيباق، هذا واجبم نع
 اب صو لاه يبني له عرضت لكم الكتاب لشبهة ول حأتمن  نكلالكتاب، و 

 1. «إليهجع لري 

 فر؟ار الكيكفّ  ن مل يمف مما احلك .315
 هللا ورسوله فهو كافر.  كّفرهالذي  ر من مل يكفّ 

 ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟ .316
 ة:  من النصوص العام

ْساَلمُ } :قوله تعاىل    .(19آل عمران: ) {ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّ اإْلِ
ْساَلِم ِديًنا فَ َلنْ }  :وقوله تعاىل َتِغ َغرْيَ اإْلِ َن ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة مِ  ي ُ َوَمْن يَ ب ْ

 .( 85آل عمران: ){ ينَ اخْلَاِسرِ 

 

 (262ص:  )  الطحاوية عقيدةال  حر ش - 1
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ِدّي  يهو - يب أحد من هذه األمَِّة والذي نفُس حممد بيده، ال يسمعُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
أصحاِب ، إال كان من  بهأُْرِسْلتُ  ِمْن ابلذي مث يوت ومل يُؤ  -وال نصراينّ 

 .(  240) رواه مسلم (النَّار
 اخلاصة:  وص ومن النص

 ِذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّ اَثِلُث َثاَلثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ إَِلٌه َواِحدٌ لَّ ا َلَقْد َكَفرَ } :وقوله تعاىل
تَ ُهوا َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَّ  ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ِذيَن َكفَ َوِإْن ملَْ يَ ن ْ  ( 73املائدة: ) { ُروا ِمن ْ

 ء فيها؟ لماماذا قال الع .317
 ُيَكفِّر َمْن َداَن ِبَغرْيِ ِملَِّة اْلُمْسِلِمنَي ِمَن كفِّر من ملَوهِلََذا نُ  : "قال القاضي عياض

، أَْو َصحََّح َمْذَهبَ ُهْم.. َوإِ اْلِمَلِل.. أَْو وَ  ْن َأْظَهَر َمَع َذِلَك َقَف ِفيِهْم، أَْو َشكَّ
ْساَلَم َوا ارِِه َما َأْظَهَر  ٌر إبِِْظهَ فَ ُهَو َكافِ   ُكلِّ َمْذَهٍب ِسَواُه..الَ ْعتَ َقَدُه َواْعتَ َقَد ِإْبطَ اإْلِ

 ."ِمْن ِخاَلِف َذِلكَ 
مْجَاِع َعَلى ُكْفرِِهمْ مث بني السبب بقوله: "لِِقَياِم النَّ  ِلَك ، َفَمْن َوَقَف يف ذَ صِّ َواإْلِ

 ."1صَّ فَ َقْد َكذََّب النَّ 
ْساَلِم َكالنََّصارَ اَن ِبغَ دَ  َمْن ملَْ ُيَكفِّْر َمنْ : "قال النووي ى، أَْو َشكَّ يف رْيِ اإْلِ

ْساَلَم ، أَْو َصحََّح َمْذَهبَ ُهْم، فَ ُهَو َكاِفٌر، َوِإْن َأْظهَ َتْكِفريِِهمْ  َر َمَع َذِلَك اإْلِ
 2".  َواْعتَ َقَدهُ 

 ؟ريهف يف تكفتلر املخ من يكفّ  عمل قو الما  .318
لد سيلزم املق فإنه ،تناياح خطرية يفإىل لوازم  دو هذا أمر خطري، بل سيق 

 

 ( 517/ 2)  الشفا :كتاب   - 1

 ( 290/ 7) روضة الطالبني  - 2
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ك  اتر هم كفري ت دمعل نفية واملالكيةر الشافعية واحلأن يكفّ  ينبل للمذهب احل
 السنة. لهن أ معاملا مل يقله لصالة، وهذا

 ما سبق بيانه؟خالصة  ما .319
فاحلاصل أن الذي  "ه هللا موضحًا وشارحاً: قال الشيخ صاحل الفوزان حفظ
 :حاالت  مخسيتكلم بكلمة الكفر ال خيلو من 

 .به، فهذا ال شك يف كفرهاألوىل: أن يكون معتقدا ذلك بقل 
الثانية: أن ال يكون معتقدا ذلك بقلبه، ومل يكره على ذلك، ولكن فعله من 

   :نص اآليةا أو مداراة الناس وموافقتهم، فهذا كافر بأجل طمع الدني
ُُم اْسَتَحّبوا احْلََياَة الّدنْ َيا َعلَ }  ( 107النحل: ) {اآْلَِخَرةِ ى َذِلَك أبَِهنَّ

لشرك موافقة ألهله وهو ال ُيبه وال يعتقده بقلبه، وإمنا فعل الكفر واالثالثة: من 
 .فعله شحا ببلده أو ماله أو عشريته

النفر املذكورين. وهذا  الرابعة: أن يفعل ذلك مازحا والعبا، كما حصل من 
 .ريةيكون كافرا بنص اآلية الك

، فهذا مرخص  ا ال خمتارا، وقلبه مطمئن ابإليانمكره ذلك اخلامسة: أن يقول 
 .هله يف ذلك دفعا لإلكرا

 .وأما األحوال األربعة املاضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به اآلايت 
يه ابلكفر ولو قال كلمة  ويف هذا رد على من يقول: إن اإلنسان ال ُيكم عل 

ابطل خمالف  ا قولوهذفر حىت يعلم ما يف قلبه، الكفر أو فعل أفعال الك
 1".ئة الضاللللنصوص، وهو قول املرج

 

 ( 122للشيخ صاحل الفوزان، )ص:   ،شرح كشف الشبهات  - 1
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 السادس  بحثامل

 نواقض كلمة التوحيد 
 ا العنوان؟ن هذم ودقصما امل .320

يد، وحالتب ناجإىل هدم تؤدي   قدالاوأقو  ن أن هناك أعماالً اد منه بيقصو ملا
 1منها. ذر حلل ها واجب علينا معرفت من مثو 

 ؟ة التوحيدما نواقض كلم .321
 رة نواقض:عش  عهاجيمة و ري ثك  ضقالنوا

 قَ ْبِلَك ِمنْ  نَ يذِ ْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَّ َلقَ :﴿ وَ قال تعاىل ،ربكاألالشرك  األول:
وقال   ( 65:الزمر )﴾ ينَ ِسرِ ااخلَْ  نَ مِ َك َولََتُكوَننَّ لُ َت لََيْحَبَطنَّ َعمَ ْن َأْشرَكْ ئِ لَ 

ُء  اَيشَ  َمنْ َذِلَك لِ  َويَ ْغِفُر َما ُدونَ ِه بِ  َركَ شْ يَ ْغِفُر َأْن يُ  ِإنَّ اللََّ اَل ﴿ :اىلتع
 . (48:ءساالن)  ﴾ يًماَعظِ  امثًْ ى إِ ُيْشرِْك اِبللَِّ فَ َقِد اْفتََ َوَمْن 

 لماتف امليف كش وهم ليدع ،ىلم وبني هللا تعاسل ملااختاذ الوسائط بني : نالثا
ْن وا مِ ذُ اختََّ َوالَِّذيَن ﴿ : اىلقال تعجابة الدعوات، إو رابت ريج الكوتف

  ال وق ،(3ر:زم)ال ﴾يُ َقرِّبُواَن ِإىَل اللَِّ زُْلَفىالَّ لِ ُهْم إِ دُ بُ عْ َما ن َ أَْولَِياَء   ُدونِهِ 
َفعُ ي َ  اَل وَ  ُهمْ ُضرّ اَل يَ  اللَِّ مَ ِمْن ُدوِن ا يَ ْعُبُدونَ وَ ﴿ تعاىل:   ُؤاَلءِ َويَ ُقوُلوَن هَ  ُهمْ ن ْ

   (18)يونس:   ﴾  اللَِّ َعاُؤاَن ِعْندَ فَ شُ 
َماِن ِمْن َأَحٍد يُ َعلِّ  َوَما ﴿: تعاىلقال  ،به السحر وتعلمه وتعليمه والعمل: لثثاال

وثبت قتل الساحر   ، (102)البقرة: ﴾ُفرْ كْ  تَ ٌة َفاَل نَ ُن ِفت ْ ا حنَْ منََّ اَل إِ و َحىتَّ يَ قُ 
   .ة صحابن الة مالثث عن

 

 (111ص: )  إلبراهيم بن حممد الربيكان ، ة اإلسالمية لدراسة العقيد  خلاملد، .( 100/1) الدرر السنية - 1
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 أَْلتَ ُهمْ ْن سَ ئِ لَ وَ ﴿  :ىلاعتقال  ، ملسو هيلع هللا ىلصاء به النيب يء مما جش تهزاء بساال: الرابع

  ﴾ُئونَ ْهزِ ت َ سْ ُتْم تَ ِه ُكن ْ ولِ َوَرسُ  اِبللَِّ َوآاَيتِهِ نَ ْلَعُب ُقْل أَ وُض وَ ا نَُ نَّ ا كُ لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنََّ 
   ( 65توبة:)ال

  : قال تعاىل ،عّلمها وال يعمل هباتيفال ة، ريعش لا عراض املطلق عنإلا: اخلامس
َهارَ  تِ ايَ ْن ذُكَِّر ِبِ َوَمْن َأْظَلُم ممَّ ﴿  ِمنَي ُمْجرِ ِمَن الْ  انَّ إِ  بِِّه مُثَّ أَْعَرَض َعن ْ

َتِقُمونَ      (22)السجدة:  ﴾ ُمن ْ
ا مَ ا بَ ُعو ُم ات َّ هنَُّ َذِلَك أبَِ ﴿  ىل:تعا  لقا ، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ه ض شيء مما جاء ب غب :سادسلا

   (28)حممد:  ﴾ مْ َأْحَبَط أَْعَماهلَُ فَ  ْضَوانَهُ ُهوا رِ  وََكرِ اللََّ  َخطَ سْ أَ 
ه ودليل بهم، ّحح مذهأو ص ،همفر ك  يفمن مل يكّفر املشركني، أو شك  :ابعالس 

 مجاع. اإل
، قال  منيى املسل ل ومظاهرهتم عم االهتم ومناصرهتمو شركني و ملإعانة ا: الثامن

 ادَّ اللََّ  َمْن حَ ونَ ِر يُ َوادّ ِم اآْلخِ اِبللَِّ َواْليَ وْ  نَ و ِمنُ ؤْ ا ي ُ مً وْ اَل جتَُِد ق َ ﴿  تعاىل:
   ( 22)اجملادلة:  ﴾...  َلهُ ُسو َورَ 

، ا عً أكمل من هديه فإنه يكفر إمجا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  غريأن ه دي  داعتقم ن : التاسع
َ بَ ِد َما ت َ ُسوَل ِمْن بَ عْ اِقِق الرَّ شَ َوَمْن يُ ﴿ اىل:تعقال   رْيَ ْع غَ يَ تَّبِ وَ  َدى هلُْ َلُه ا نيَّ

 ﴾ َوَساَءْت َمِصريًامَ نَّ هَ ىلَّ َوُنْصِلِه جَ نُ َولِِّه َما تَ وَ  نيَ ْلُمْؤِمنِ َسِبيِل ا
  رواه مسلم  .(د ملسو هيلع هللا ىلصم وخري اهلدي هدي حم) يث:احلد ، ويف(115ء:ساالن)
(867 .) 

،  ملسو هيلع هللا ىلص دم جاء هبا حمشريعة اليتلااخلروج عن  عهيعتقد أن يف وس نم :شرعاال
ْساَلمِ َتغِ يَ ب ْ  نْ مَ وَ ﴿  قال تعاىل: ِة رَ خِ ُهَو يف اآْل وَ  هُ َبَل ِمنْ َلْن يُ قْ ف َ  ِديًنا  َغرْيَ اإْلِ
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    (85: ) آل عمران  ﴾ َن اخْلَاِسرِينَ مِ 

 ؟ إمجاالً واقض اإلميان خرى الدالة ن ما األمثلة األ .322
 :ابختصار يف القول قضاو ه النهذ نم

 .ِقدم العاملب لو الق منها:
 ه. زاء بأو االسته تعاىل، هللا ّب : ساهومن

 إال هو .  هيقدر عليالذي ال مر األ يفاالستعاذة بغري هللا   ومنها:
 األمر الذي ال يقدر عليه إال هو.  هللا يف الستغاثة بغرية وااالستعان ومنها:

 . هبذا الذبحا له دً بومتع ريلغل هللا متقرابً لغري  بحالذ :هاومن
 فيه.ن لطعا  أو  ،ملسو هيلع هللا ىلصسّب النيب  ا:هنوم

 . دعاء النبوةم، أو اهالطعن في اء أو: سّب األنبيومنها
 ن ابلضرورة. م من الديمعلو كار إن :نهامو 

 ن. جلا ودأو وجار املالئكة إبنك: القول ومنها
 ن. األبدامعاد بعث و ار ال : إنكومنها
 اء هبما . ز هأو االستيد عو لواالوعد  إنكار :اومنه

 اىل.  يقدر عليه إال هللا تعالي ذلامر  هللا يف األ غري ءدعا ومنها:
 ري هللا تعاىل . ذر لغن: الومنها
 عاىل. تيم هللاظًما لذلك الغري كتعظ هللا معف بغريحلل : اومنها

 ق. افتابال رفهلا فهو ك اء والركوعور أو األوليبقل ل ودالسج ومنها:
  أو  تة،أو إما إحياٍء، نميف الكون  ه نوع تصرفل عض اخللقن بأ داعتقا ها:ومن

 ك .و ذلزال مطر وإجراء سحاب، وحننإ
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 هللا.يعة عن شر  وجر خلا سعه و يف أن ء اعتقاد املر  :ومنها
دير  هتا ال بتقع الشر بذافدري وت لب اخلجت ليتي امة ه: من اعتقد أن التمي ومنها

 تعاىل. هللا 
 ه. يمم  السحر وتعل علّ ت نها:مو 

 .  دو لم هللا إنكار جحار عكنإ ومنها:
مر ال  وأن األ  قدر ال أن م زع تعاىل لألشياء، أي من ر هللايدإنكار تق ومنها:

 . هوقوع عدب ال إه هللايعلم
 . ملسو هيلع هللا ىلصبه النيب جاء غض شيء مما االستهزاء أو بُ  ومنها:
 ي ذلك.ديق من يدعالغيب، أو تص مل ع اءعاد: ومنها

 لوق.خمن القرآتقد أن عن ام :نهامو 
 هللا تعاىل.  ت من جحد شيًئا من صفا :اومنه
  خبلقه.ّبه هللان شم :ومنها

 من القرآن.يء ش ب ب أو كذّ  من جحد ومنها:
 لح للقرن احلايل.يعة ال تصأن الشر  قداعتمن : ومنها

 ادمً ذلك مقب وهو راضٍ  للشريعةخالفة ملا يةعلوض القوانني ااكم إىلحتن م ومنها:
 .اىلتعهلل  التحاكمعلى ا هل

   هم.ذهبح محصو يف كفرهم، أ أو شكّ  مل يكّفر املشركني،ن م ومنها:

ف لقاذ ا ى لن يُرِجع عأل للمقذوف هلتكفري، فسلم حكم امن رمى على م .323
 تكفري؟هذا ال

كم لكفر حا ن»أل فقال:سالم ابن تيمية خ اإلوز، وأوضح هذا املنع شيجي ال
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 1  .«ا.ه .ية..رعالش ة دلت ابألوإمنا يثب شرعي
كان  وإن   هملفخا لسنة ال يكّفرون مناو  : »فلهذا كان أهل العلمه هللاوقال رمح

له  عاقب مبثأن يان فليس لإلنس رعي كفر حكم شم؛ ألن الرهيكفّ لف خاملذلك ا
 نَّ ألهله كذب عليه وتزين أبأن تب عليك وزَّن أبهلك ليس لك كمن كذ

 2 .«اٌم حلق هللا الزان حر لكذب و ا
 
 
 
 

 

 ( 38 /1)كري لى البع الرد  - 1
 ( 78 / 17اوى )فتال  وع مجم - 2
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 ا يناقضهة وما العبادلث: الثاصل الف
        

 ة د لعبالضيح وتعريف ول: تو ألاملبحث ا
 لعبادةشرطا ا ين:لثابحث اامل      
 لعبادةاع اأنو املبحث الثالث: من       

 خاطئةفعال ومقوالت ث الرابع: أاملبح      
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 لو األ  ثحبامل
 ريفوتع يحتوض

 ىل؟   تعاخلقنا هللاذا ملا .324
 وحده.  ة له سبحانهادبعتحقيق الخلقنا هللا تعاىل ل

 ابألدلة؟ ذلك نما بيا .325
ْنسَ اجلِْنَّ َلْقُت ا خَ َومَ ﴿  :تعاىلقال   -  ( 56الذارايت:)  ﴾ ُدونِ لِيَ ْعبُ   ِإالَّ  َواإْلِ
 قَ ْبِلُكْم ِمنْ  ِذينَ الَّ ْم وَ كُ َلقَ خَ الَِّذي ُم كُ  اْعُبُدوا َربَّ أَيّ َها النَّاسُ  ايَ  ﴿  :ىلوقال تعا  -

 ( 21بقرة:لا) ﴾ لَُّكْم تَ ت َُّقونَ َلعَ 
 ( 23اإلسراء:)  ﴾ُه  ِإايَّ ُبُدوا ِإالَّ  َأالَّ تَ عْ َوَقَضى َرّبكَ ﴿  :اىلعتوقال  - 
 ﴾رْيُهُ غَ  ُكْم ِمْن إَِلهٍ وا اللََّ َما لَ ُبدُ اعْ ﴿:ه أهنم قالوا ألممهمنبيائعن أ عاىلوقال ت - 
ة هم أفضل الصالبياء علييع األن راهيم ومجبإو شعيب حل و صاهود و و  نوح اقاهل

 . ممت التسليأسالم و لاو 

 وية؟ ة النبالسنمن لك ألدلة على ذ ا ما .326
إال هللا وأن حممًدا   له إأال حىت يشهدوا رُت  أن أقاتل الناس مِ أ) :ملسو هيلع هللا ىلص قال - 

 (. 22)  (، ومسلم25رواه البخاري) ...(.  ل هللارسو 
  اه البخاري رو (.  ًئايشركوا به شيوال ه دو بده أن يعباعلى ع هللا  قُ : )حملسو هيلع هللا ىلصال قو   -

(5967) 

 لعبادة؟ ريف اما تع .327
اهرة ال، الظواألعم قوالن األميرضاه،  و هللا به مٌع لكل ما ُيٌم جاسهي ا
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 طنة. والبا
،  ملسو هيلع هللا ىلص وله ، وترك ما هنَى هللا عنه ورسملسو هيلع هللا ىلص له : هي فعل ما أمر هللا به ورسو يلوق
 1  ة.ر خ آللدار واوا اء وجه هللابتغا

 ؟ واجلن اسلناألنبياء لسل و لر ا من إرسالغاية ما ال .328
 نه. سبحا  هللا العبادة اليت يستحقهاوا ف ُيققجلن كيالناس وا فير لتع

 م؟هب دوا ر ف يعبن كيس واجلاإلن  ملسو هيلع هللا ىلص النيب  ّلغب له .329
 قال  ،اه هللا هبذل وأروع مثال، وشهد قال،نعم، وذلك أبمت بيان وأوضح م

ْساَلَم َلُكُم اإْلِ يُت ضِ َورَ  نِْعَميِت ْمُت َعَلْيُكْم متَْ يَنُكْم َوأَ ْم دِ كُ ْكَمْلُت لَ َم أَ اْليَ وْ ﴿ :تعاىل
 ( 3ئدة:املا)  ﴾ِديًنا 

 
 

 

 ( 10/149)ة  يمي ت  بن اليخ وع الفتاوى لشجمم - 1
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 نثااملبحث ال
 1 العبادة اشرط

  عبادة؟ ال بول كان ق ر أ ما .330
 : العبادة أركان قبول
 ملسو هيلع هللا ىلصللنيب  عةابتامل الثان:     ه.       هلل وحد الصاإلخ األول:

 ود ابإلخالص؟ملقصما ا .331
 واه. ن سته وجه هللا دو ادصد العبد بعبقن يأ وه

 من القرآن؟ ى أمهية اإلخالصلعيل لدما ال .332
   (14لزمر:)ا  ﴾  ِدييِن ا َلهُ خُمِْلصً  دُ ْعبُ أَ  للََّ ُقِل ا﴿ ىل:تعا الوق  -

َها ِفي مْ ْيِهْم أَْعَماهلَُ نُ َوفِّ إِلَ  اهَ ت َ ين َ ا َوزِ يَ ن ْ  احْلََياَة الدّ يدُ َمْن َكاَن يُرِ ﴿ وقال تعاىل: - 
َما  َط بِ َوحَ اُر  النَّ  هَلُْم يف اآْلِخَرِة ِإالَّ الَِّذيَن لَْيسَ  ِئكَ لَ أُو  (15) ونَ ا اَل يُ ْبَخسُ يهَ َوُهْم فِ 

 ( 16 -15)هود:  ﴾وَن انُوا يَ ْعَملُ َما كَ  ِطلٌ ابَ يَها وَ ُعوا فِ َصن َ 

 النبوية؟ة سنلان اإلخالص مة الدليل على أمهي ام .333
  (، 1) البخاريرواه ما نوى..(  أمرئل إمنا لكيات، و نابل لا: )إمنا األعمملسو هيلع هللا ىلصال ق  -

 (. 1907مسلم )و 
عمل عمالً  ك، منر ش ن الع  اءركقال هللا تعاىل: أان أغىن الش : )ملسو هيلع هللا ىلصوقال   -

 . (2985)  رواه مسلم          كته وشركه(. تر  غريي فيه شرك معيأ

 تباع؟ إلما املراد اب .334
 

 ( 1/119)  مدارج السالكني(  173/ 10جمموع الفتاوى ) ) 41 : ص)العبودية     - 1
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 . ملسو هيلع هللا ىلص ملا أمر به النيب بادة موافقةعال نو أن تك

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصية اإلتباع للنيب على أمهدليل ال ام .335
  س منه فهو رّد( ما لي  هذادث يف أمرانور: )من أحشه امل ة ش عائ يثدليله حد

  ور ماأل وشرّ ) شهور: ملجابر ايث وحد، (.1718ومسلم ) (، 2697خاري )رواه الب
 ( 867لم )مسرواه  (.ضاللة عة بد هتا، وكلداثحم

 هلذا اإلتباع؟ك من ضابط هنا له .336
كاهنا  مو ، هناازم، وعددها، وكيفيتها، و  سببها، وجنسهاقة يفافو م تكونأن نعم، 

 .كيمللشرع احل

 بط؟ هذه الضواة ما أمثل .337
 1  بتداع:اال خله دوإالأمور،   وافقاً للشرع يف ستةيكون مالعمل جيب أن 

شرع  اليف يرد د مللعيا افسبب هذ ،ملسو هيلع هللا ىلصيب لنا لدكاالحتفال مبو   ب:سبال/ 1
 ي.إذا أنه احتفال بدع فحكمه

أبن التهجد  علمنن رين من رجب بصالة، وحنالسابع والعش  ء ليلةإحياكو 
 .مل يرد يف الشرع نه سببان بدعة ألالسبب ك هبذا نَ ولكن ملا قُرِ  عبادة،

ن م ون تكاألضاحي  ألنبدعة، فهذا  فرسنسان بى إيضحن أكنس: جلا/ 2
 ، والغنم(. بقرلال، و )اإلبط فقاألنعام  جنس

 الظهر ستاً.  مأحدهى صل كما لو   العدد: /  3
ته، الأو ص ّح وضوءه ة، ملا صأو الصال  ، ضوءو الفلو نّكس إنسان  ة:يفيالك /4

 

 ( 23 - 21:ص )  نيالبن عثيم، ع"خطر االبتدا اإلبداع يف كمال الشرع و " -  1
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 كيفية. يف ال ف للشرعألن عمله خمال
يص أايم معينة  ختص ، أوصة ت خاعبادابة معجلا لةيص لي كتخص  الزمان:/ 5

 دليل.ون دخاص بم يابص
وكان  وقوفه  صحّ ي مل، فةيف مزدلفة يوم عر  وقف أحدهملو  ا مك  ن:املكا /6

 بدالً من املسجد. هنزلم كذلك لو اعتكف مثالً يفبدعة، و 

 ة؟تابعأو املترك اإلخالص،   لىماذا يرتتب ع .338
 البدع.إىل  يقودع ا باإلت ك، وتركخالص يقود إىل الشر اإل ترك

ن م للرد على هللا تعاىل  ىو سما  عبادة ن ال ى بطا علهأبدلتة ونقر املاألوجه  ما .339
 جل وعال؟ هللا  من العبادة لغري  شيئ صرف يف جواز ادلجي

 جه كثرية، ومن أمهها: األو 
ُل َباطِ لْ ُدونِِه اِمْن ْدُعوَن َما يَ نَّ أَ وَ ﴿ : عاىلدهتا، كقوله تعبا  ح ببطالن: التصريمنها

 ( 30لقمان:) ﴾ ريُ بِ  ُهَو اْلَعِلّي اْلكَ للََّ ا نَّ أَ وَ 
 ُع ِمنْ دْ َواَل تَ ﴿  :ال تعاىلجل وعال، ق واه سا بادة مع الصريح عني هن: الومنها

َفُعَك َواَل َيُضرّ دُ   ﴾ِمنيَ الِ الظَّ  ِمنَ ا ِإذً نََّك َك فَِإْن فَ َعْلَت فَإِ وِن اللَِّ َما اَل يَ ن ْ
 ( 106:نسيو )

لح أن ليت ال تصها، ووصفها ابألوصاف اعن هليةاإل صئخصالب : سهانمو 
نِِه  و ِمْن دُ  ُذواَواختََّ ﴿  :ىله تعاكقول  آن،القر  يفوهذا كثري ، ةآهل  ن معهاتكو 

ًئا َوُهْم خُيَْلقُ اَل خيَْ  ةً هلَِ آ اَل  ا وَ  نَ ْفعً اَل وَ ا ر   ضَ ِهمْ نْ ُفسِ وَن َواَل َيِْلُكوَن أِلَ ُلُقوَن َشي ْ
   (3الفرقان:) ﴾اًة َواَل ُنُشورًا يَ  حَ َواَل  َمْواتً  ونَ كُ َيْلِ 

 وأهنا ال تسمعال متلك شيًئا  ات عبودامل ن هذه أبقاطع يح الصر الاإلخبار  ومنها:
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يَن  ذِ َوالَّ ْلُك ّبُكْم َلُه اْلمُ َذِلُكُم اللَُّ رَ ﴿ :قال تعاىل ب له، تستجي الو اعيها د
 ( 13فاطر:) ﴾ ِمريٍ طْ ْن قِ وَن مِ كُ ا َيْلِ ِه مَ ْن ُدونِ وَن مِ عُ َتدْ 

ودها  ج و يف ةر قحجار مفتواألجار من األشعبودات امل هذهأبن  رخبا: اإلنهامو 
ُ َخَلقَ  (95)وَن َما تَ ْنِحُتوَن دُ ْعبُ أَت َ  لَ قَا﴿ : ل تعاىلوحفظها إليهم، قا ُكْم َواللَّ

ًة  آهلَِ  للَِّ  اُدونِ  نْ ُذوا مِ َواختََّ ﴿  :ىلتعا وقال ،(96ات:الصاف) ﴾َوَما تَ ْعَمُلوَن 
  ﴾ حُمَْضُرونَ  ْندٌ  جُ مْ هلَُ َوُهْم  ُهمْ ْصرَ َتِطيُعوَن نَ َيسْ  اَل  (74) ْم يُ ْنَصُرونَ لَّهُ َلعَ 
هي يف حقيقتها ال ة لتنصره، و ذها آهلختا عابدهان أي أ ،(75-74:يس )

ها ممن  ُيفظ هلا ديجن دهاعابل ب لك لعجزها العجز املطلق،تستطيع ذ
! تقرة حلفظه ونصره مفي أصالً صره وهنتأن  يرجو يف فك روها مبكهادأر 

  يعطيه. د الشيء الفإن فاق
وذلك  ، اهتقية عبادأحفي واملراد ن فية للجنس،( الناال)  ب   هلة آلنفي هذه ا ا:ومنه

  ﴾هَ  إِلَ اَل ﴿  له: فإن قو  ﴾  َه ِإالَّ اللَُّ إِلَ اَل ﴿  : كثرية يقول هللا فيهايف آايت  
هللا جل   من دوند ما عب م، فكلو مللعمفيدة  ي هو  ،اق النفيسي نكرة يف

 ال.وع لّ ج هللا وحده و ه قٍ وإمنا املعبود حب ،ل فهو ابطوعال
كون له ها يوم القيامة، وتعّباد  ربأ منتته املعبودات ساإلخبار أبن هذ ومنها:

ال  ، وقاآلخرة م يفنفعها ت أهن ذا يفيد بطالن زعمهم عدًوا وخصًما، وه
َا اختََّذْ ﴿ :ومهقل قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص يمراهيله إبعن خل تعاىل  ُدوِن  مُتْ ِمنْ َوقَاَل ِإمنَّ

َياَمِة َيْكُفُر بَ ْعُضُكْم قِ لْ اْوَم ي َ  ّدنْ َيا مُثَّ يف احْلََياِة الْم كُ نِ بَ يْ  ةَ َمَودَّ اًن اثَ وْ  أَ اللَِّ 
 ﴾ ينَ ِصرِ انَ ْم ِمْن َلكُ َما ُر وَ نَّاُم الْأَواكُ ا َومَ ْلَعُن بَ ْعُضُكْم بَ ْعضً بِبَ ْعٍض َوي َ 

 . (25:نكبوتع لا)
ما  ا، كسً هم عقاًل وحعند ا هو متقررال مبثماألبضرب  مهل عليستدالاال ا:ومنه
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َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت ْم ُفِسكُ ن ْ  ِمْن أَ اًل ْم َمثَ  َلكُ َضَربَ ﴿ :وله تعاىل قيف
ِتُكْم ِخيفَ ْم كَ هنَُ ُفو  خَتَاءٌ اِفيِه َسوَ ْم فَأَنْ تُ  ُكمْ قْ َنا َما َرزَ َء يف ْيَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاأَ 

لُ َكَذِلَك أَنْ ُفَسُكْم    أي أيرضى  (28الروم:) ﴾ونَ لُ يَ ْعقِ  ْومٍ  لِقَ اآْلاَيتِ  نُ َفصِّ
  سواء ينفق له يف ماله، فهو وعبده فيه ده شريكاً عبدكم أن يكون حأ

  أينف  دكمحأ فإن  ! ا يتصرففيه كم  ويتصرف ، ه كما ينفقمن مالالعبد 
فون  وخلقه وتصر  هن عبيدداًدا مهلل أن نو عل جت، فكيف اه يرضك والذلمن 

 نفسكم؟ه ألنضو ر ت  ال ما ضون هللكيف تر هو من خالص حقه؟   اهلم م
َب يّ َها النَّاُس ُضرِ أَ  ايَ ﴿كما قال تعاىل:   ،ملعبودات ا بضعف هذهخبار : اإلومنها

 َوَلِو اَبابً ُقوا ذُ لُ  َلْن خيَْ ُدوِن اللَِّ  ُعوَن ِمنْ َتدْ ِذيَن  الَّ نَّ  إِ َلهُ  ُعواَمَثٌل فَاْسَتمِ 
ُهمُ ِإْن َيسْ وا َلُه وَ اْجَتَمعُ  ئً ُب شَ الّذابَ  لُب ْ ُب الِ َضُعَف الطَّ  ْستَ ْنِقُذوُه ِمْنهُ يَ  اَل ا ي ْ

  ( 73:احلج ) ﴾ َعزِيزٌ  َقِويٌّ ْدرِِه ِإنَّ اللََّ لَ َما َقَدُروا اللََّ َحقَّ قَ  ( 73)ُلوُب طْ َواْلمَ 
الضعيف ويعبد   عبدوي ل وجهك نم القادري قو عبادة ال كفكيف تت 
 ه؟. كل وج  العاجز منالضعيف 

أي  ،لربوبيةحيد اتو ب  اده هبتفرّ دة و ابلعبا عالو  جل هتأحقي علىل تدالالس: اومنها
 .كثري جًدا يف القرآن، وهذا  به هللا على عبادهوأنعم ل ضّ فتمبا 

 الا قكم،  فعوال تن دات ال تضرّ ملعبو اذه ن هأب ةري ثك  : اإلخبار يف آايتٍ نهامو 
ِء ُؤاَل  هَ َفُعُهْم َويَ ُقوُلونَ يَ ن ْ  اَل وَ  ّرُهمْ ا اَل َيضُ ُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ مَ عْ ي َ وَ ﴿ :تعاىل

من بيده النفع والضر يف تتك عبادة ، فك(10يونس: ) ﴾ ِعْنَد اللَِّ  ُشَفَعاُؤانَ 
   ا؟رً ض د من ال يلك نفًعا والويعب

َوَما ﴿ : اىلقال تعو ب هللا عنهم، قاها لعودفععدم نصرة هذه اآلهلة هلم  :انهوم
هُ نْ ُفَسهُ أَ  وا مُ  ظَلَ نْ ْم َوَلكِ ظََلْمَناهُ  ُعوَن ِمْن  يِت يَدْ لَّ ُهُم اْم آهِلَت ُ ْم َفَما أَْغَنْت َعن ْ
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 ( 101هود:) ﴾ْتِبيبٍ  ت َ رْيَ غَ  َك َوَما زَاُدوُهمْ بِّ اَء أَْمُر رَ َشْيٍء َلمَّا جَ  ِمنْ  ُدوِن اللَِّ 
حلجج واالواضحة  فإهنا من الرباهنيومه، م مع قيه الساليم عل ة إبراهر ناظ: منهامو 

ظًا  وحف ةقراء هبا  ، فعليناعلى بطالن عبادة ما سوى هللا تعاىل ةعطلقاا
 وتدبرًا . 

يف ملكه  تعاىل هلل  اءركست بش ات ليداملعبو  أبن هذه  يح صر ال ربا : اإلخومنها
ا َومَ ﴿ :تعاىلكما قال رص  اهبا وختوإمنا هو ظن من أصح فه،تصر ه و يتوإهل

  ْم ِإالَّ هُ  َوِإْن  الظَّنَّ َء ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ رََكاشُ  وِن اللَِّ دُ وَن ِمْن يَ تَِّبُع الَِّذيَن يَْدعُ 
ًء مْسَا ُدونِِه ِإالَّ أَ نْ ُبُدوَن مِ تَ عْ َما ﴿ وقال تعاىل: ،( 66س:يون) ﴾خَيُْرُصونَ 

دة  بافع (40:سفيو ) ﴾ْلطَانٍ ا ِمْن سُ  هبَِ  اللَُّ ا أَنْ َزلَ ْم مَ آاَبؤُكُ ُتْم وَ ُتُموَها أَن ْ ي ْ مَسَّ 
 رص. وى والتخالظن والكذب واهلا مبناه على إمنء ايذه األشه

الئكة، فقال ة املعباد اىل أبطل تعهللفا، ىلو األقياس بادهتا بال عطبإ ومنها:
 َكانُوا ُكمْ ِء ِإايَّ اَل َهؤُ ِة أَ َماَلِئكَ ُقوُل لِلْ ا مُثَّ ي َ يعً  مجَِ َويَ ْوَم َُيُْشُرُهمْ ﴿:اىلتع

نَّ  جلِْ ا نَ ُدو وا يَ ْعبُ بَْل َكانُ ُدوهِنِْم َولِيّ َنا ِمْن َت نْ أَ  كَ ُسْبَحانَ ا قَاُلو  ( 40)يَ ْعُبُدوَن 
كة على عظيم ة املالئبادع تفإذا كان ( 41سبأ:) ﴾ْؤِمُنونَ  مُ مْ َأْكثَ رُُهْم هبِِ 

نم لصوالشجر او جر بعبادة احلابطلة، فكيف جسامهم وقوة أ مهخلق
 .وحنوها؟لقرب وا
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 ملبحث الثالث:ا
 لعبادةا من أنواع

 ذا العنوان؟ د هبو صقملما ا .340
ن  م ه نحاهلل وحده سب ب توجيههجي ا ا كثرية ملنواعأن هناك أاملقصود بيان 

 ات.ادال، أو االعتقاألقوال، أو األفع

 ؟طري ر خأم  طأ فيها يُوصل إىلاخلهل  .341
 ك. الشر  ا إىلهلئل القا أو لفاعلابمر ل األوصيُ د نعم، ق

 ها؟لاعلف  رأج احة فيها باألمور املمن املمكن أن تكون   له .342
 مشروع.يلة ألمر نعم، إذا جعلها سببا ووس 

 ؟هذا ما مثال .343
يف حال لعبادة ا سد حىت يؤديلجل باً وعوانً وتقويةسب معامن جعل النوم أو الط

ل  ائلوس ن اإفه، ومناممه عمطيف  جرألا سانلإلن سيكون ف ،ةطيبة، وطمأنين 
 ملقاصد. ام ا ذ أحكأتخ

 لدعاءابق ما يتعل: املطلب األول
 من العبادة؟  اءدعلاهل  .344

 ( 3247ي )رواه التمذ    .لعبادة(اء هو ا: )الدعملسو هيلع هللا ىلص نعم، لقول النيب

 لدعاء؟ ا واع نما أ .345
 وعان:  الدعاء ن
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 لة. أس ملدعاء ا -     دة.    بادعاء الع -   

 دة؟بالعا املقصود بدعاء ام .346
،  العبادات ع وا تعاىل، أبي نوع من أنهلل بدًا ان عانس اإليكون ن أ به د راامل 
عليه،   والتوكل ، هئ رجاوحمبته و  ، ، كاخلوف من هللاأو البدنية أو املالية  يةلبقلا

والصدقة   والزكاة، لذكرقرآن والتسبيح واواحلج، وقراءة الم صيالوالصالة وا
،  ملنكر عن ا هيالنروف و ملع اب مرألوا، هللا إىلة ، والدعو يل هللا  سبيف داهواجل
 ريها.وغ

 ادة؟العبن ضمملاذا جعلناها  .347
به،  وف من عقاخل تعاىل واهللا مند يريد بفعل تلك األمور رجاء الثواب عبال نأل

 دعا هللا ضمًنا.  قداء يفهو هبذه األش

 ألة؟س ما املقصود بدعاء امل .348
ه يف ينفعا م ىلعات هللال سأي دفع ما يضر، أبنلب و طأ ،طلب ما ينفعو ه 

 آلخرة.  واا دفع ما يضره يف الدنيأو  خرة، ا واآلنيالد

 عاء املسألة؟دة ثلمأما  .349
جاة من  لنوا ، يق، والفوز ابجلنةوالتوفية ا دالرمحة، واهلو  رةمن ذلك: الدعاء ابملغف

 . إخل... ةر وحسنة يف اآلخلدنيا، ا ة يفن يؤتيه هللا حسنالنار، وأ

 ؟مانهما العالقة بي .350
 ًدا. ن أبينفكان ال ما الز ما متإهن مانه بيقة العال
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 ما توضيح هذا؟ .351
ستلزم لدعاء  م لةاء املسألة، ودعاء املسأتضمن لدعدة مبالعا أن دعاء  ذلك  ن ايب
 عبادة.لا

 متفقان؟ي شرعلالمها يف النص اك  هل .352
ظ رد فيه لفا و إذ ةنس من الكتاب وال ن النصأ ، أييف النص متفقانا نعم، فهم

وبدعاء املسألة، وقد  ادة العب بدعاءر يفس ح أن ه يصإن ف هامنف تصرّ وما ( دعا)
  .ض القرائنص لبعلنصو ا عضب  ح أحدمها يفجيت 

ماء يف توجيه كلمة الدعاء، كيف سيكون  لعإذا رأينا اختالفا يف أقوال ال .353
 ؟ الفهم

رد يف واال ءادعلظ الف  تفسريقد اختلفوا على قولني يف ينسر إذا رأينا املف
وقال بعضهم بل املراد دعاء سألة، املعاء ملراد دهم ال بعضفقا ،النصوص

الزمان ال ا متألهنمضاد؛ لت  انوع الخالف التل بيق منه أنم عل العبادة، فن
 . ادً بأينفكان 

 ملسألة؟ماء إىل هذه العما توجيه ال .354
 مر األ منرآن لقا يف ورد  كل مارمحه هللا: » لسعديا نعبد الرمح قال الشيخ

دعاء املسألة،   ى الداعني، يتناولثناء عل الهللا، و  غريعاء عن د ابلدعاء، والنهي
1". دةبالعا ودعاء

                  

 ؟الكالما هذا  نح لضتو  ثلةاك أمهل هن .355
 

 ( 51القواعد احلسان )رقم: - 1
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 لتمثيل فقط، منها: ا ب منا أذكر بعضها من ابم األمثلة كثرية، وإعن
يُب َلُه ِإىَل َيْسَتجِ  اَل  َمنْ  ِمْن ُدوِن اللَِّ  وْدعُ يَ ْن ممَّ  َأَضلّ  نْ َومَ ﴿  :قوله تعاىل  -

ظ لفاأ من ناهنا لفظف ( 5قاف:األح) ﴾ ونَ اِفلُ ْم غَ َعْن ُدَعاِئهِ  مْ ِم اْلِقَياَمِة َوهُ وْ ي َ 
 .لدعاءا

 .  {وْدعُ يَ }األول: قوله: 
  و أ (ألس وقيل: )ي، بد( و)عبادهتم(، فقيل: أي )يع{مْ ُدَعائِهِ }الثاين: قوله: 

 هذه املعاين.  مجيع على ق ولني صحيح؛ وصادالقال ؤاهلم( وك)س
 نْ عَ  ْكربُونَ تَ ِذيَن َيسْ ْم ِإنَّ الَّ ْب َلكُ َأْسَتجِ ُم اْدُعوين كُ قَاَل رَبّ وَ ﴿ :قوله تعاىل -

اعبدوين، وقيل:   فقيل: ( 60ر:غاف) ﴾َم َداِخرِينَ َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ  َباَديت عِ 
   ر.خاآلن ينفك أحدمها ع ن الزماهنما متال أل  ح؛يحص ا، وكالمهيناسألو 

،  : اعبدوا وقيل (55:األعراف) ﴾َوُخْفَيةً  اْم َتَضّرعً كُ اْدُعوا َربَّ ﴿ قوله تعاىل:  -
 ا. عاء صادق عليهمدلان لفظ ؛ أليحصح  وكالمها : اسألواوقيل

 الواردة يف القرآن لكلمة )الدعاء(؟ لبعض اآلايتجيه تو ما ال .356
 :اذوجيه يف هالت نم

 ا ن ه فاملراد ابلسمع ( 39إبراهيم:) ﴾الّدَعاءِ يُع َسمِ يبِّ لَ  رَ نَّ إِ ﴿  : ملسو هيلع هللا ىلص يمهراإبقول  - 
سبحانه   نه، ألمامع العالس ال بة والقبول، اإلجا ع؛ وهو مسسمع اخلاصال

 مسيع لكل مسموع.
  ءاعدإنه  قيل:  فقد ،( 4مرمي:) ﴾ َوملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقي ا ﴿  : ملسو هيلع هللا ىلصقول زكراي  -

ومل   تين إجابتك دعو عىن، أنك وامل ول، لقبجابة واإلا و مسع وهص، ااخللسمع 
 . حانهب إليه سفهو توسلٌ  مانر تشقين ابلرد واحل

دعاءُ فهذا  ،( 110ء:اإلسرا) ﴾ الرَّمْحَنَ  أَِو اْدُعوا وا اللََّ عُ ُقِل ادْ  ﴿: قوله تعاىل -
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  ، اي هللا ًة مر  لبه فيقو ر  و يدع ملسو هيلع هللا ىلص الّنيب ن املسألة، وهو سبب الّنزول، قالوا: كا
 ية. آلا  هذههللا  إهلني فأنزلأنه يدعوا  املشركون نفظّ ، رمحن: اي مرَّةً و 

فهذا  ،( 28ر:الطو ) ﴾ نَُّه ُهَو اْلرَبّ الرَِّحيمُ  إِ وهُ عُ ُل نَدْ بْ  ق َ ِإانَّ ُكنَّا ِمنْ  ﴿  :ىلتعا قوله -
؛  ادةعبالص له ل ن ا إن كنّ عىنواملالعبادة املتضمن للسؤال رغبًة ورهبًة، دعاء 

  املشتك بني  ؤالد السّ ، ال مبجر ب السموم عذاهللا قاهمأن و  واتحقّ ساذا وهب
 ه. اجي وغري النّ 

ذا وك، أي: لن نعبد غريه، (14ف:الكه) ﴾ هَلًاِه إِ نِ و ْن دُ مِ َو عُ َلْن نَدْ ﴿  :تعاىل هقول -
 . (125الصافات:)  ﴾ أََتْدُعوَن بَ ْعاًل ﴿  :تعاىل قوله

  املسألة، ، فهذا دعاءُ ( 64القصص:) ﴾ مْ هُ َعوْ ُكْم َفدَ َء ُشرََكا واعُ ادْ يَل قِ وَ  ﴿ :تعاىل لهقو 
هلم   يستجيبون  م ال؛ أن شركاءهرائهمِب القيامة م يوم وخيزيه هللا  يبكتهم 

َويَ ْوَم يَ ُقوُل اَنُدوا  ﴿  تعاىل: له، وهو نظري قو : اعبدوهم، وليس املرادهتمدعو 
 . (52الكهف:)  ﴾ مْ هلَُ يُبوا جِ تَ سْ َلْم يَ ف َ  مْ هُ وْ َدعَ فَ  َزَعْمُتمْ  ينَ ُشرََكاِئَي الَّذِ 

 ه؟انبح س  لغري هللاحكم صرف دعاء العبادة  ام .357
 . ةيكل رج من امللة ابلخم  أكربرك شا هذالجيوز، بل 

 ؟اىلإىل غري هللا تع ةادلعبء اف دعاما مثال صر  .358
 رٍ أم يف املالئكةو اء أت والشياطني، أو األنبيقبور واألموا: من يدعو المن ذلك

 ض. اقنو ابًقا يف الراد بقولنا ساملوهو ه إال هللا تعاىل، ال يقدر علي
 ت ا لمملكشف ا  هم يففيدعو اىل،  تعني هللا وبه ائط بينالوس اذ اخت :ومن ذلك

مغفرة  إنزال املطر، أو  و أد ولهفان، أو برزق الل ال ثة إغاابت و كر ج الوتفري
 . ىلهللا تعاد ء عنالذنوب، أو أن يكونوا له شفعا
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 س؟ لناني ا هل هذا األمر كثري، أو قليل وقوعه ب .359
 . مد آيف بين قعو  ذيالثر الشرك هذا هو أك

 رعية؟ص الش النصو ق وفدلة وقوعه أ ما .360
ربُوَن َعْن ِذيَن َيْسَتكْ الَّ   ِإنَّ ُكمْ َتِجْب لَ سْ وين أَ رَبُّكُم اْدعُ  لَ اَوقَ ﴿ : ل تعاىلاق - 

   (60غافر:) ﴾ ينَ رِ خِ ا َهنََّم دَ جَ َن ِعَباَديت َسَيْدُخُلو 
ْم  بُوا َلكُ اْسَتَجا  وا َما مسَِعُ  َلوْ وَ  مْ َعاءَكُ دُ  واعُ ُعوُهْم اَل َيْسمَ َتدْ  ِإنْ  ﴿  :قال تعاىل - 

فسمى هللا   (14فاطر:) ﴾ ُل َخِبريٍ ِمثْ َك اَل يُ نَ بِّئُ ْم وَ ِشرِْككُ َيْكُفُروَن بِ  ةِ َم اْلِقَيامَ يَ وْ وَ 
 . اً كمن دونه شر  هماءدع
  ِإىَل هُ ُب لَ ِجيْستَ يَ   ُدوِن اللَِّ َمْن اَل ِمنْ  َوَمْن َأَضّل ممَّْن يَْدُعو﴿  :ىلاعوقال ت - 

 تعاىل هللا ىفسمّ  (6-5األحقاف:) ﴾نَ و اِئِهْم َغاِفلُ عَ دُ  ُهْم َعنْ َياَمِة وَ ْوِم اْلقِ ي َ 
   بادة.ع هلماءهم دع

 سبحانه؟ملسألة لغري هللا ما حكم صرف دعاء ا .361
 :من حالتني ول خي السألة امل دعاء

 ىل.  تعا  عليه إال هللا أمٍر ال يقدرهللا يف غري : إن كان قد صرفه ل األوىل
  ر.بش ال يقدر عليه  يف أمرألة لغري هللاس امل إذا صرف دعاء  ية:ناالث

 نية يف قضية السؤال؟الة الثاما حكم احل .362
  ك لذكون ال يفإنه  يف أمر يقدر عليه البشر، سألة لغري هللاء املعاإذا صرف د

 لعبادة يف شيء. ا منليس هو   إذ به،   سأب ا الوهذ ،الً اسؤ ًكا، بل يكون شر 

 الناس؟  وع الشرك بني كيفية وقة  م معرفامله هل من .363
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لنحذره  ذلك األمر اخلطريه بب الذي حصل بس لالى م، إذ به نتعّرف ععن
 وجنانبه. 

 1. لق ابلتوسّ ن: ما يتعلاملطلب الثا

 ل؟ سّ ما تعريف التو  .364
الُقربة وما يتوصل به إىل  لةيس لو ا" ابن األثري:ال وق بة والطلب،رغال هية: ل يسالو 
 2. "لئومجعها وسا به، رب تقويء شيال

 لة؟ابلوسي ملقصود ما ا .365
 لقرابت. ات ونيل اجا طلب احل يف ىلعات  هللاسبب ُموصل إىل يُراد هبا جعل

 كلمة الوسيلة؟  ملعان اليت ودت فيهاا ما .366
 : نيينعملى رع عجاءت الوسيلة يف الش 

ى عل الشرع جاءت الوسيلة يف مل الصاحل: علاو  ناهللا ابإلي إىل ربةطلب الق / 1
  ْلَوِسيَلةَ ا إِلَْيهِ وا غُ ت َ ب ْ ات َُّقوا اللََّ وَ ِذيَن آَمُنوا ا ا الَّ أَيّ هَ  ايَ ﴿ : قال تعاىل ،معنيني
  ابتغوا إليه و } :رير ج نابقال  (۳۰)املائدة: ﴾ تُ ْفِلُحونَ لَُّكمْ ُدوا يف َسِبيِلِه َلعَ َوَجاهِ 

 3  .يه ابلعمل مبا يرضيهإل ةربقُ ال واطلبوا {لةوسيال
بن  و ر بن عم ن عبد هللاعفهللا: عباد  مند عبإال ل غيجلنة ال تنبا يف منزلة  هي / 2

ا مثل ما يقول، مث  يقول: )إذا مسعتم املؤذن فقولو  ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبا مسع ه نأ صاالع

 

 ( 10:ص)  –بتصرف  – صر الدين األلباين ان  حملمد  ،ه أحكامعه و التوسل أنوا - 1

 (5/184)النهاية   -  2

 ( 10/290طربي )تفسري ال  - 3
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 يل  وا هللا، مث سلُ هبا عشراليه ع ى هللاصلّ صالة  يّ ل ى عفإنه من صلّ وا علّي، صلّ 
ن  رجو أن أكو وأ ،د هللاباع من لعبدٍ  اجلنة ال تنبغي إال منزلة يف ، فإهناةل وسيال

 ( 384م )مسل هاو ر   فاعة(. ش لا حلت لهالوسيلة ن سأل يل هو، فم أان

 لعبادات أو التعامالت؟ن ابب ا لتوسل ما هل .367
لة  يسالو  اذ ابخت ىلىل هللا تعاب إرّ قتنا نأنى عل بادات، ألن مبناه العن م التوسل 
 الشرعي. جل وعال وفق النص له  بوبةحملنة اعيّ امل

 ابحة؟صل فيه التحرمي أو اإلألفما ا من العبادات، لإذا كان التوسّ  .368
يف  ت، وهي: »األصل العباداالقاعدة يفتفريعًا على فيه التوقيف،  لصاأل 
 .قيف«تو الات لعبادا

 ق؟باس ال  ولقلا  ماذا ينبين على .369
به إال ن مجلة ما يُتوسل نه مقد أنعتو  شيءل بسنتو  نأ لنا ز جيو  الفبناًء عليه،  
 ره.  ل عليه فنحذوما ال دلي نة، الس يح كتاب أو صحالعليه دليل من و 

 ابب التوسل؟ السنة يف عتمدة عند أهل عدة املاقما ال .370
يل الدل ىل وقيف علتوسل التيف ا األصلب التوسل تقول: )القاعدة املعتمدة يف اب

 (.   يحصحيح الصر الشرعي ال

 قاعدة؟هذه ال نبياما  .371
 ىي عل يفتوق ب ابعاىل د هلل تتعبّ ال ب ابن أ مرر عند أهل اإلسالملتقا أن بياهنا: 

ا  ليل، فما أثبته الدليل منهثبته الديء منها إال إذا أات شبثإ وزل، فال جيالدلي
              صل عدمه.أل فا هفنومل ي ، وما مل يثبته منها نفيناه وما نفاه  ،أثبتناه 
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 العزيز؟تاب ل( يف الكة والتوسّ يلالوسظ )بلف ما املراد .372
وهي  ،نواهيه، وطاعة رسله ناب جتواه فعل أوامر بحانه بيه سإلب ر ا التقيُراد هب

 أحد.  كل   هبا  الباليت يط لعامةا سيلةلو ا

 ؟يف كالم النيب ملسو هيلع هللا ىلصسيلة والتوّسل( لفظ )الو ما املراد ب  .373
 عباد هللا. من  واحدٍ   لعبدٍ الإ أن تكون  تنبغيال يت الو  ، يف اجلنة لة منز ا يُراد هب

 ر؟ ريهذا التقما دليل  .374
ال تنبغي إ  نة الجليف اة منزل ا ا هللا يل الوسيلة، فإهنو سلُ  : )..مث ملسو هيلع هللا ىلصكما يف قوله 

 لهت لّ الوسيلة حأان هو، فمن سأل هللا يل  أن أكون عباد هللا، وأرجوامن  لعبد
 (. 384)  ملسمه رواعة(.   فاالش 

ذه  اللهم رّب ه مع النداء:يس  ال حني من ق) :ًعامرفو  ويف حديث جابر 
م احملمود اثه املقوابع ،ة والفضيلةل يس الو  داً محم القائمة، آت ة والصال، امةتلا دعوةال
   (. 614)  رواه البخاريعيت(. اشف ه ت لحلّ ،  لذي وعدتها

 ؟     كالم الصحابةوسل( يف الوسيلة والتظ )فبلراد ما امل .375
 م.  أن يدعو هل ملسو هيلع هللا ىلص مسون منه م يلت أي أهنط، فق طلب الدعاءيُراد هبا  

 ير؟ قر ما مثال هذا الت .376
ْيَك اللَُّهمَّ ِإانَّ ُكنَّا نَ تَ َوسَُّل إِلَ ":ر قال عم او طقحا إذا أهنم كانو   نسأ عند ر و 

اه  و ر  ".ُيْسَقْونَ قَاَل: ف َ  ."اْسِقَنافَ  ِبَعمِّ نَِبيَِّنا لَْيكَ نَ تَ َوسَُّل إِ  فَ َتْسِقيَنا، َوِإانَّ  بَِنِبيَِّنا 

وا . فاستسقوا به كما كان"فادع هللا  اس قم اي عب" ويف رواية: ( 1010ي )البخار 
 ". ياتهح يف ابلنيب ن يستسقو 
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 (؟ ل بنبيك: )كْنا نتوسّ معىن قوله  ام .377
ب طل اآلن نن حنك( أي و بيبعم ن ل وسّ تن ، وقوله: ) وإان الدعاء منه أي كنا نطلب

 لنا.  هللا  دعوالعباس أن ي ملسو هيلع هللا ىلصنيب لا عم من

 عند الصحابة؟والسنة و ن لسابقة، من القرآ ث اثال ات الطالقان اإل بيما  .378
 الصاحل.  لمعلهللا اب ىلالتقّرب إ :يف القرآن
 الرفيعة. لة املنز  ملسو هيلع هللا ىلصسؤال هللا للنيب   :يف السنة

 ت. ابكر الفريج لت ةر شه مباغري أو  ملسو هيلع هللا ىلص لنيبان : التماس الدعاء مالصحابةد عن

 ل؟ الث للتوسلثت اقامهية معرفة اإلطال أ ما .379
قد نها، فإن من فّرق بينها فتفريق بياللفظ )الوسيلة( جيب لالثالث  اإلطالقات 

  هام فيه أف هذا الباب الشائك الذي ضلت من مسائل ا ري ثكك شيئا  ذلحكم بأ
 بعض الناس. 

 ا؟هب  لالتوسّ   ازجبو  الشرعي للي الد  بتاليت ث ما الوسائل  .380
 : شياء، منهاأتوسل بعدة ز الجوا  الصحيح الصريح رعيش لايل لدلات أثب

ْسىَن اُء احلُْ مسَْ  اأْلَ َوللَِّ ﴿ :، قال هللا تعاىلئه احلسىنىل أبمساعاالتوّسل إىل هللا ت األول:
 . (180ف:األعرا) ﴾  فَاْدُعوُه هِبَا

ك خري ستأ إين مهالل ) :ةر خاث االستحدي ا يف ، كم التوّسل بصفات هللا : الثان
 (.6382)   خاريالب  رواه (.  ..بقدرتك. وأستقدرك لغيبا مك بعل 

إين  قول: اللهم مسع رجال ي ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ول أن رس ة يد ديث بر ومنه ح
إال أنت، األحد الصمد،   هللا، الذي ال إله تن أ ك أشهد أن ينألك أبأس
  سأل هللا لقد ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  أحد.  يكن له كفواومل يولد، ومل ي مل يلدالذ
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  مذي الت رواه  . (اب عي به أجدُ عطى، وإذا به أ ا ُسئلإذي لذمسه األعظم، ااب
(3475) 

م: الس ال هييوب عل أ تعاىل عن ومنه قوله ذكر احلال،ىل ب هللا تعا إىلالتوّسل  :الثالث
 ( 83ء:بيان األ) ﴾امِحِنيَ  َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ سَّيِنَ الّضرّ  مَ يّنِ  اَنَدى َربَُّه أَ وَب ِإذْ َوأَيّ ﴿

يف  ر له حديث ابن عميلدو  ،الصاحلة الابألعم تعاىل إىل هللال التوس بع:ار لا
 وسدت  خرة،ذين انطبقت عليهم الصل البين إسرائين لثالثة موسل ات
من أمر م يكينجإن هللا تعاىل لن " لبعض: ر فقال بعضهماغب الليهم ابع

ه  رب ب  ولاأل لوسّ فت ."م الكبصاحل أعم  تعاىلخرة إال أن تدعو هللا هذه الص
  أبمانته الثالث  لوسّ  تعاىل، وت خوفه من هللاته و بعف ل الثاينه، وتوسّ يدلبوا

  بخاري لا هاو ر  ."وا يشونصخرة فخرجفانفرجت ال "ويف آخره: ،دهعهوحفظ 
(2272) 
 تعاىل بدعاء  التوسل إىل هللاال فيه يُق،  و الدعاء من أهل اخلري  التماس: اخلامس

   ر.لقادا ضراحلا احليّ 

 مس؟ااخلم س لقعية ال مشرو يلما د .381
 : وص اآلتيةدليله النص

القضاء ورسول هللا  ر دا ود من حنل املسججال دخر  ، أن نسأ يثدح - 
ل، وجاع العيال،  او هلكت األم ، ال: اي رسول هللافق، خيطب قائم ملسو هيلع هللا ىلص

(  ا : )اللهم أغثنوقال يديه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  نا، فرفعغيثنقطعت السبل فادع هللا يوا
زعة، حىت   قوال اب من سح اءسماليف  ما   وهللاال ف": أنس  اث. قالثال
فأمطرت، فال  اءمس لسطت اتو  مث ابة سوداء،سحراء سلع ت من و جر خ

 ( 897(، ومسلم )1013) ي اه البخار و ر  ."بوعا كامالشمس أسينا الوهللا ما رأ
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مني، لمسل دعو لأن ي من العباس  عمر طلب يف  ملسو هيلع هللا ىلص حديث أنس  -
رواه   شهرته.مع  حدأ نكره  يومل،  ابةصحه مجيع اليعل  قرّهاء أعوهذا د
 ( 1010)البخاري 

د سو األ د بنيزي أمرَ إنه الشام، ف يفط القح ا أصاهبممل  فعل معاويةكذا  -
 1  دعو.يو  أن يتقدم الناس

  مسلم  رواهعو له. نه أن يدم ب أن يطل لقرينًا اي أويس من لق ملسو هيلع هللا ىلص  نيبأمر ال  - 
(2542) 
هللا   دن ير دعو له أأن ي منهب وطل  ملسو هيلع هللا ىلص النيب  اء إىلج ذيال حديث األعمى  - 

 .(3578) والتمذي (17280)  رواه أمحد  .يه بصرهعاىل عل ت
 ( 6334)  ريبخالا رواه .  ملسو هيلع هللا ىلصيدعو ألنس ن أ ملسو هيلع هللا ىلصنيب ن الم يمم ُسل ب أل ط  -

 ؟ل ابألمساء والصفاتم التوسّ أقسا ام .382
 ت قسمان:صفالمساء واألالتوسل اب

 .  خاص لٌ وست  -       عام. توسلٌ  -    

 وّسل العام؟تال مثالما  .383
اتك صفاحلسىن، و  أبمسائك  ين أسألك لهم أال: )عيل الداأن يقو ه املراد ب
   وهذا جائز. م،ه العمو جو ذا على ، هك.(العلى..

 اخلاص؟راد ابلتوّسل  ملاما  .384
سم  ناسبة اال منئذٍ يشتط حيفمعينة، ة فعنّي، أو صاملراد به أن نتوسل ابسم م

  .اللسؤ ل فةوالص
 

 . (634/ 3صابة ابن حجر )اال ،( 65/112)  مشقد  ريخ ات  - 1
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 ؟مرألا كيف يتحقق هذا .385
 مثال هذا:

 ب.ها والو مياق والكر الرز  : ائهأبمسل وسّ نت ، فالرزقا هللا لنإذا سأ  -
لودود رمحن الرحيم الغفور الا :ه ائأبمسفنتوّسل  محة، ر لغفرة واامل اه إذا سألن - 

 التواب الرؤوف وحنوها.
 ز. يز عن والهيمقوي واملاجلبار وال : هائأبمسل فنتوس  امل،الك ظها سألناه ذإ - 

ل هبا  وسّ تملالصفة اأو  االسم أن يكون الصفات، فال بد يفل قاي كذلك و 
  له. هللا قهالذي يريد أن ُيق دبعال بة لسؤالمناس

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالتوسل ابلنيب   حكم ام .386
 وفق مقصد السائل.تفصيل هذا سؤال ُيتاج إىل 

 سابق؟ل الالسؤ لى اع بال يف اجلو ما التفصي .387
 أنواع:   ملسو هيلع هللا ىلص توسل ابلنيبلا
 هو جائز. ه وطاعته، و حبتمب  ملسو هيلع هللا ىلص يبلنالتوّسل اب :لاألو  

ا وأم ط،ائز يف حياته فقا جذهف، نه دعاء مطلب المبعىن  ملسو هيلع هللا ىلص به  توسل: الالثان
 وز.  ته فال جيافبعد و 

يف  قلتوسل التو  جيوز، ألن األصل يف اذا ال، وهههالتوسل إىل هللا جبا: ثلالثا
  ا،لتوسل هبذا ازيف جو  الصحيحي رعل الش ت الدليومل أي ليل،دال على

  احد. ف و حر  يف ذلك  بة عن الصحايعرف  الو  بل

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص يب واز التوسل جباه النج ا هاليت في مع األحاديث لو قما ال .388
 .  غري صحيح هسل جباهى يف التو و ر كل ما ي
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 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب نسل جباه ال اديث عن التو ى ضعف هذه األححكم علمن الذي  .389
 يعا. مج  هللا  لباين، رمحهماأل، و وكاينوالش يب، والذهتيمية، ا: ابن عليه حكم

 بعد وفاته؟  ملسو هيلع هللا ىلص يبسل ابلن لتو جواز ا على عدمما الدليل  .390
 :لك على ذالدليل 

   الشيء ال يعطيه. دقفعاً وال ضراً، وفا ن هس نئذ لنفك حي ل ال ي ملسو هيلع هللا ىلصألنه  - 
كان    ملسو هيلع هللا ىلصه نأباس، مع عستسقوا ابلكانوا إذا قحطوا ا   حابةالص وألن - 

اله إمجاع  سؤ و  ملسو هيلع هللا ىلص ه رب لقإتياهنم  دمفعائشة، حجرة ع يف ارهمواًن جبو مدف
 واز. م اجلهم على عدمن

  م أنبيائه بور ق على قوٍم اختذواىل اعت د غضب هللااشت ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص  نهوأل - 
   (.376) املوطأ  يف  كل ما  رواه    .(مساجد

وقصده   ، (7352) أمحد رواه  . ( دال جتعل قربي وثنًا يعب لهمال) :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ذلك ب مفٍض إىل فهو اب ، داً جس وثنًا وميدًا و اذه عاختمن  للدعاء عنده

 .  هبد من سدّ فال 
  ال ، ف سلفالمة  واتبعيهم وأئبعني تاد من الصحابة والأحه عل يففحيث مل  - 

 هوا عليه.  لك مما جيوز لنبكان ذ  إذ لو ه،ل علنا ف وزجي
ى رجاًل جييئ إىل  أر   ورد أن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب - 

حديثاً   ثك حدأال أ" هاه، وقال:فن ،وعدفي ملسو هيلع هللا ىلص النيب د قربت عنانك  ةٍ فرج
وا قربي عيداً،  ذتتخ  ال) قال: ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاسو ر  عن عن جدي عن أيب همسعت
 (8804أمحد)رواه  (.لغينبتالتكم ص تم، فإنكن  ثحيّي ا عل لو وص

 ما توضيح العلماء ملا سبق بيانه من أنواع التوسل املشروع واملمنوع؟ .391
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  إما ، و مقسما عليه إما أن يكون ؛غري هللاب والسائل هلل"  : هللاة رمحه ابن تيميقال 
وسل ، وكما يتثة يف الغار أبعماهلمثالال  ، كما توسلأن يكون طالبا بذلك السبب

 . لصاحلنياو األنبياء  بدعاء
 . : فهذا ال جيوزفإن كان إقساما على هللا بغريه

  فيها طاعة هللا اليت ألعمال، كالسؤال ابوإن كان سؤاال بسبب يقتضى املطلوب 
 . ائز: فهذا جلك ته وحنو ذل وحمبته ومواالإليان ابلرسو ال ابورسوله ، مثل السؤ 

، وقد هنى عنه  مشروع : فهذا غريوالصاحلنين كان سؤاال مبجرد ذات األنبياء إو 
، واألول أرجح  ورخص فيه بعضهم ،: إنه ال جيوز ، وقالواغري واحد من العلماء

 . لوب ملطا ل يقتضى حصو بسبب ال هو سؤالكما تقدم؛ و 
ه  لب منه سبحان، كالطقتضى حلصول املطلوب املب طالبا ابلسب خبالف من كان 
ني سبب الصاحل ءا، ألن دع: فهذا جائز وابألعمال الصاحلة بدعاء الصاحلني

 . حلصول مطلوبنا الذي َدَعوا به
: كنا  ناوأعمال بدعائهم، وإذا توسلنا وكذلك األعمال الصاحلة سبب لثواب هللا لنا 

اللََّ َوابْ تَ ُغوا  وايَن آَمُنوا ات َّقُ اَي أَيّ َها الَّذِ }  :ا قال تعاىلكم،  بوسيلة  إليه تعاىللنيمتوس
أُولَِئَك }: وقال تعاىل ،، والوسيلة هي األعمال الصاحلة(35:ة املائد) {َوِسيَلةَ إِلَْيِه الْ 

تَ ُغوَن ِإىَل َرهبِِّ   ) 57: اء اإلسر )  {َلةَ ْلَوِسيُم االَِّذيَن يَْدُعوَن يَ ب ْ
: ذواهتمس ، ولكن توسلنا بنفلنا ه بدعائهم وال أبعماوسل إليه سبحانوأما إذا مل نت

، وهلذا نا متوسلني بغري وسيلةكف، قتضى إجابة دعائنامل يكن نفس ذواهتم سببا ي 
  1."نقال صحيحا ، وال مشهورا عن السلف ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن هذا منقوال عن النيب 

 
 (338-1/337جمموع الفتاوى ) -  1
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 ات منه؟اء احلاجقضلب  لط ملسو هيلع هللا ىلصالنيب جه إىل قرب لتو كم اما ح .392
 ل:صي تفر إىلتاج األمُي

  عدّ ي ذاتعاىل، فه هللا  ندسببًا وواسطة ع ونعند قربه، ليكالتوسل د صإن ق - 
 غر.صن الشرك األم
ك ر ش  من اليعدّ  ذافه ، ئص هللامن خصا هوا م ملسو هيلع هللا ىلص أراد من النيبن وإ - 

ألموات أايً   عاء اد هللا تعاىل، وأما الإ يُدعىخرج من امللة، فإنه ال األكرب امل
 .ألكربرك االش  ا فإنه منو كان

 ؟عند ربه لنيب ملسو هيلع هللا ىلصلر قدو  ال جاهأنه تضي هل ما سبق يق .393
من العلماء أن احلكم السابق  وأ، يتومهه بعض الناس، كما ابدً أهذا غري صحيح 

ملقام صاحب ا بل، ، وحاشاهم من ذلك ملسو هيلع هللا ىلصعلى مقام النيب ة رأوجطاول فيه ت
على هللا ليس  ن مقامه الكرميلك، ملسو هيلع هللا ىلص  ، وسيد ولد آدمةيعنزلة الرف، وامل احملمود

 . به لمعناه أن نسأل أو نتوس

 ؟م لهعظيوت يوية داللة حبنللحاجات الد ملسو هيلع هللا ىلصابلنيب   لوسّ تهل ال .394
 . كليف لهابب الت والتوقري له، بل هو من مظيتعالليس من 

 بق؟يح ما سوضت ما .395
 سائل. لى الضرر ع  هادوحة، أو ألمور فيون ألمور ممكيقد  أي نيب نمال السؤ 

 ثال هذا؟م ما .396
ممدوحني هبذا   نوا و مل يكء، سمالائدة من منه املا  ملسو هيلع هللا ىلصقوم عيسى ا سأل مل مثاله

 ليهم. ع ه ضررفيا بل كان نزوهل السؤال،
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 ية؟الشرع  ق ر وفق الط ملسو هيلع هللا ىلصوسل ابلنيب التون كي  كيف .397
وذلك عند   ملسو هيلع هللا ىلص نيب ا أمر به الم وفق له،  بنا وح ملسو هيلع هللا ىلص ه ديقنا بننا وتصياإب سلنتو 
 سبحانه.  هللا

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص يب لمني للتوسل ابلنس ستدل به املالذي يث حلديا ما .398
يب  لنتى اير البصر أر نيف وفيه: أن رجال ضبن ح ناية عثمارو  نميث احلدهذا 
 هو ف ربت شئت ص وت وإن عدافيين، قال: إن شئت ن يع أهللا ع ل: اد ، فقاملسو هيلع هللا ىلص
ا  وضوءه، ويدعو هبذ يتوضأ فيحسن نره أ: فأمالق عه. فادقال: لك.  خري

توجهت محة، إين ر نبيك حممد نيب الب وأتوجه إليك  سألك أ ين هم إالل  الدعاء:
  ( 3578) التمذيه أخرج فشفعه يف. هذه لتقضى يل، اللهماجيت حريب يف  إىل ك ب
 ( 1279) أللباين وصححه ا (17279)  دمحوأ   (1385)  هابن ماج و 

ض ( فإن بعملسو هيلع هللا ىلصنبيك ك به ل أتوج ن إم الله) مىعأليه قول ا كن توجكيف مي .399
 مماته؟ وبدعائه بعد  ملسو هيلع هللا ىلص النيب   جباه  ز التوسلجوا ى له عل بالناس يستد

 :  لكن جيب أن نفهم أبًدا، ا احلديثيف هذ لاإشكال 
ن هذا أ فورد، ا بعًضاضهبعه رواايت يبني احلديث قد وردت في ذاه :الو أ

نيب   ملسو هيلع هللا ىلص مدك حمي نبب ك يلإ توسلوأ، ك ألاللهم إين أس) ال:ألعمى قا
 (.17240) أمحد و   (3578التمذي ) رواه . (يفّ  هعفّ الرمحة يل، اللهم ش

ن دعاء مد به طلب اليُرا  بةلصحاا فُعر التوسل يف  نقد تقدم أ اثنيا:
ى قال للنيب بن ماجه أن هذا األعمذي وامولذلك ففي رواية الت ري، الغ

ن شئت  وإ، ال له: إن شئت دعوت قف ؟يينأن يعافادع هللا ) :ملسو هيلع هللا ىلص
  حديث يفكور التوجه املذ ذا ن هأ بنيهذا يه( فدعفاقال:  !ت صرب 
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 اهه.  ته أو جبل بذا سو ، ال أنه تمنه ءطلب الدعاؤال إمنا يُراد به الس 
ادع هللا أن  : )ملسو هيلع هللا ىلصنيب ل لئي، فإن األعمى قال ظ النسالفك ح ذلويوض

   (.10421النسائي ) ث(حلديا  يل عن بصري... يكشف
رواه أمحد   ."يين أن يعافدع هللاا"مى قال: ألعا ك لذ أند  املسنويف

اللهم  "السابق، والذي فيه:  ر يث عمث كحدديحلا ذاه، ف(.17240)
ثان  فهذان احلدي ،( 1010خاري )رواه البيث. حلدا " بنبيك ل وسّ تنان كنا إ

 حد.  شيء وا
 ، ملسو هيلع هللا ىلص نيبمن ال طلب الدعاءبه  يُرادإمنا  اردلو سل اوالتو  رالتوجه املذكو  اثلثا:

  هتو مبعد  أن الصحابة  ك ذلح ويوض  ،وهو حيّ فاعة منه ش لاوسؤال 
تاً  حيًا ومي به  لفلو كان التوسه، نع بدالً غريه ون بسل تو ا يإمنا كانو  ملسو هيلع هللا ىلص

 .  ملسو هيلع هللا ىلصوسل بغريه ته إىل التعن التوسل به بعد مو   واسواء ملا عدل
ن إىل أ مىعجائزا، ملا احتاج األ ملسو هيلع هللا ىلصنيب وجاه السل بذات ن التو ا لو ك رابعا:

ا مل  لمّ ف ، بيته  وهو يفهبذا دعو ي ه أنسعبو ن كا، ولملسو هيلع هللا ىلص النيب إىل بهذي
نا أن  عاء، علمالد ه طالبا من ملسو هيلع هللا ىلصيب الن ىلأتى إف و كلّ بل ت، لك ذ يفعل

 . بذاته ال جباهه وال ملسو هيلع هللا ىلصعاء النيب  د التوسل يراد به 

 لبيت احلرام؟ نبياء واألا  التوسل جباه قول العلماء يف قضيةما  .400
ك حِبَقِّ ئِِه َأْسأَلُ اعَ َأْن يَ ُقوَل يف دُ  لِ ُيْكَرُه لِلرَّجُ وَ  " :  رمحه هللاقال العالمة الكاساين

 ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َجلَّ أِلََحٍد َعَلى اللَِّ  ، أِلَنَُّه اَل َحقَّ  ُفاَلنٍ قِّ َوحِبَ  ،ُسِلك َورُ  نِْبَياِئك أَ 
  1 . "َشْأنُهُ 

 
 ( 5/126)  عنائلصبدائع ا  - 1
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: أاب  ، يعينثةذلك إىل الثالونسب القول ب 1للزيلعي أورده العالمة النص  سفنو 
 2. ن احلسنب ، وحممد : أاب يوسفهاحبيوص، حنيفة

  : أنويف مجيع متوهنم" : رمحه هللا قال السيد نعمان خري الدين اآللوسي احلنفيو 
: حلراما عر، وحبق البيت احلرام واملش : حبق األنبياء واألولياءتوسلالداعي امل قول

 لك ، وعللوا ذعند حممدالعقوبة ابلنار  ، وهي كاحلرام يفمكروه كراهة حترمي
 3. الق "لوق على اخلمخ: ألنه ال حق لل بقوهلم

  ؟ري كم طلب الدعاء من الغح ما .401
 ب:بقلب الطال يقوم  هذا خيتلف ابختالف ما

أن   هر فأم، يبالغَلك له بظهر املء عاخيه بدفع نفسه وأن بقام بقلبه حن إ   -
ئه، فهذا  ضاً بدعاله مع انتفاعه أي مللك ااء بدع ه هوالنتفاع دعو له حباً ي

 . زائج
ز،  ئا ج هذاا الدعاء، ففقط هبذ وانتفاعه ه إاللب ا مل يقم يف قلب الطاذإ  - 

ؤالنا  س ردب الناس ختّف بق يف قل نزلة ألحدان ن املألو ، ضلكه أفلكن تر 
  ملطلوب الدعاء منه للمرات ه ابمن زء بد أن يتعلق جلب والقن الوألم، هل

 القادمة.

 

 ( 6/31)عي  يل، للز قائق شرح كنز الدتبيني احلقائق   - 1
،  (321/ 1احلكام ) ، ويف درر ( 10/64القدير البن اهلمام )ح ( ، وفت10/64)يت رح اهلداية للبابر العناية ش -2

 (. 2554)مع األهنر شرح ملتقى األحبر وجم
  ( 517-516)   جالء العينني - 3
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 والصاحلني: اءاألنبيالدعاء عند قبور لثالث: لب ا املط

 ؟  اتربك هبا والدعاء عندهل ء لور األنبياء واألوليابق لرحال إىل ا ما حكم شدّ  .402
الوسائل  ربكوأ، رمات وأعظم احمل ت ار أشد املنك منو م، بل هرّ مر حماأل اذه

 اذها عيدا.  ن اختمىل و تعا ن دون هللام دبتُعان  اذها أواث لتعظيمها واخت

 ى هذا احلكم؟علدليل الما  .403
 أييت:ى هذا ما عل األدلة 

املسجد  ؛جدمساّرِحال إال إىل ثالثة لال ُتشّد ا: )أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلعن ا- 
  (، ومسلم 1188) بخاريال  اهرو  (.هذا جديمس و سجد األقصى، ام، واملر احل

(1397 .) 
  ما ذر ُي ،د(ساجبيائهم مأن ختذوا قبور ى اصار نود وال اليهن هللا عل) :ملسو هيلع هللا ىلصل قا- 

   (.531) مسلمو   (،435رواه البخاري )عوا. نص

ي  نه خش أ ألبرز قربه، غريعنها: »ولوال ذلك  اىلتع رضي هللا قالت عائشة
 . ( 529(، ومسلم )1330)  رواه البخاري مسجدا«.ذ ختأن ي

  فال أال مساجد،  قبورال ن و كانوا يتخذ  ن قبلكمكا  ن إن مأال: )ملسو هيلع هللا ىلص قال - 
 ايرة علىز لاف (.532)رواه مسلم  عن ذلك( مكأهنا  وا القبور مساجد، فإينخذتت
ال   ابة حصفعلها الال و  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب يشرعها مبتدعة مل اهل ه كالوجو  ذهه

 ريه.  ، وال عند غملسو هيلع هللا ىلصعند قربه 

 ية؟ضذه القرة العقدية يف هو طخلما ا .404
 به.  ابك وأسمن جنس الشر   هنا تعدّ أ خطورهتا تظهر يف
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 ء؟يانب األ قدرن م صنقّ الت كم من هذا احلم هل يُفه .405
هذا ال   اء، فإناألولي أو ياء األنب درق نتقاص مناه يف ابق ليسكم الس ال، فاحل

 ن يف قلبه بسوء الظن.  لشيطاا ن عشعشإال مه فهمي

 سل؟ ياء والر لألنبيم ظعتف يكون اليك .406
 امب هموقري وتعزيرهم، وت ،هتم ونصرهتمالام ومو ن هبم وطاعتهابإليا نو يك هميمظتع
 ع.  ا دتالب وى وااهلى عل اع ال بتاه على الدليل وااللتعّبد مبنفاوع، شر م وه

 يف جانب القبور؟  هكه وسلو ا فعليعمج ألمةما الواجب على ا .407
  جاء  ا مل ور، وأن يكون وفقابل القئايف مس النبوي دي اهل ع مة إتبا ب على األواج
اء  نكر ة ريج ضاأيفهو لشرك عندهم، ا وات بفعل هذامذي األ، وأن ال نؤ ملسو هيلع هللا ىلصبه 
 .صراعيهم لىع الشرك ب ابن فتح د ملا فيه محق التوحي يف

 شر؟ تح للوف و، الغلهذا له ابب من أبواب  له .408
و يف ب الغل إال بسباس النيدخل على  ساد األحوال واالعتقاد ملك وفر ش ال
 كوف عندهارهم والعو بولياء والصاحلني وقألا

 ؟ نةس الن م يءوص شعلى وجه اخلص ملسو هيلع هللا ىلص ة قربه زاير  يف بت ث هل .409
 قرب غريه  وال ه، رة قرب زايى عل احلث  يف حديث واحد  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ت عن  يثبمل ال،

 ء. شيوص اخلصعلى وجه 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب قرب النة لاير شروعية الز ل برواايت إلثبات ملى من يستدع  ما الردّ  .410
ل املعرفة هأتفاق ديد الضعف ابوب، أو شذكك فإمنا هو مى يف ذلو ما يُر 

 ة.مستحب ملسو هيلع هللا ىلصه  رب رة ق، لكن زاييثدحلاب
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يك...(  إل هذاممشاي ق حبو  عليك،  لني حبق السائ أسألك اللهم إن )  ث:حدي .411
 مور؟ذه األهبسل التو هل جييز لنا 

 . به د ابلتعّلقحديث غري صحيح، فال سند ألحا ذه

 لق ابلنذر عما يت : رابعلاملطلب ا 
 نذر؟  ل اما تعريف  .412

 .مااإللز ر لغة: هو نذال

 صطالحا؟ا عّرف النذر  .413
 له أبصل الشرع. زم ليس بالا شيئً  هف نفس كل ملا لزامهو إ

 بق من مباحث؟املوضوع مبا سا ما عالقة هذ .414
نسان نفسه به مع ربه  يم األمر هلل سبحانه مبا يلزم اإلهر يف تعظعالقته تظ

 سبحانه. 
توضيح   ل النذر لألموات ليصل من خالهلم إىل هللا سبحانه، فلزمجيع ك منوهنا

 ما يتعلق هبذا السلوك.

 ر؟لنذواع انأ ما .415
 ام:  س أق بعةالنذر س

عل لى ف، للحث عناذر خمرج اليمنيلاخيرجه  ذيال: غضبنذر اللجاج وال/ 1
ه حكم  مكوال القربة، وهذا ح رد للنذمنه غري، قاص نعامل  شيء، أو

 1ة يني.  ر فابنذره لزمته ك  يوفذا مل، فإيمنيال
 

 (251 /   4)ب النذر،  ، ابالكايف  - 1
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أو: « من األايما  على أن أصوم كذل: »هللأن يقو ل مث :روتربّ عة اط نذر  /2
  فهذا  .م كذا«»صو  : وأ ا«  مريضي فعلّي صدقة كذهللا  ىشف »إن

رواه   . (يطعهأن يطيع هللا فل  نذرمن ): ملسو هيلع هللا ىلصيب ل النجيب الوفاء به. لقو 
   .  ( 6696) البخاري 

 عند فارة ينيك  بهب جتهذا فلّي نذٌر«، ع قول: »هللأن ي : وهوهماملب النذر/ 3
: )كفارة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول  ال ق ل:اقامر عن علماء. فعن عقبة ب ثر الأك
 .  ( 1528) رواه التمذي  .يني( رةكفا  مس ينذر إذا مل ال

ذى  نذر شرب مخر، أو أي أن كإمجاعا،   ّل الوفاء به ال ُيوهذا : املعصيةر نذ/ 4
ن واب دعو ن ابن مس عا ة يني، روى هذب على الناذر كفار وجيسلم، م

  ، ة حنيفوهو مذهب أيبن بن حصني، جابر وعمراو  اسعب
  ( 26140) اه أمحدو ر (. نيفارة يرته كفاوك معصية،ذر يف ن ال)ديث:حل

 .  (2590)  وصححه األلباين 
وفاء،  لاني باذر الن خيرّي فيهة، فهذا بوب الداورك الثوب،كلبس   اح:نذر املب /5

 1.  والتك مع الكفارة
  حصالتزام، وال يينعقد نذره ألن النذر  فال  ، بةكتو املة صال : كالنذر الواجب/ 6

 م له.  ز ال ام ما هوز لتا
 ئا. يشا ال ينعقد وال يوجب صوم أمس، فهذذر ين  أنك  :ستحيلاملر نذ /7

 لنذر؟تداء يف اما حكم االب .416
 .الشروع فيه ، أي إرادة ت املكروها ر منالنذ يف تداءاالب

 

 .بعدها ، وما (  142 /   2)حث النذر، ، مبا الفقه على املذاهب األربعة  - 1
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 ابلكراهة؟ كم عليهة احلعلّ  ام .417
دم له  قُيقق له ما يريد، مث ي هللا أن ربه ل عةطاالنه يشتط لفعل عبد كأألن ال

 ه. انهو هللا سبحعليه، و  مع املنعبد ملعا منينبغي  ال عة، وهذاالطوا ىبالُقر 

 بادات؟ما وجه كونه من الع .418
  يُوُفونَ  ﴿  ه م:مدح ل يف معرضاب ه، فق املوفنياىل امتدح تعأن هللا وجه ذلك 

   (7 :نساناإل) ﴾َوخَيَاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َشرُّه ُمْسَتِطريًااِبلنَّْذِر 
تدح فحيث ام ، (6696البخاري ) اهرو  هللا فليطعه( عن نذر أن يطيديث: )محلويف ا
يرضاه  ُيبه و  اه مملك على أنعة دّل ذان كان طب إمتامه إوأوج ني به، املوفهللا 

 دة. اضاه فهو عبشيء ُيبه هللا وير كل و 

 عبادة؟ ه كون، و هنع منهًيا ذر كونه النجيتمع يف ف  يك .419
 ث جهات:الننظر إىل النذر من ث  انإن: اليُق بيان هذا أن 

لنهي  الذي ورد ا ذا هو هف ؤه، وابتدا ؤهإنشا اع أياإليقصل أ ة جه : مناألوىل
تَ ْنِذُروا، فَِإنَّ   اَل عن النذر، وقال:  ) ملسو هيلع هللا ىلص النيب ىديث: هنيف احل عنه كما

ًئاْذَر اَل يُ ْغيِن ِمَن اْلَقدَ النَّ  َا ُيْسَتْخرَُج ِبِه ِمَن اْلَبِخيلِ وَ ، ِر َشي ْ رواه    (.ِإمنَّ
 (. 1640(، ومسلم )6608البخاري )

اء  دتبد أن هذا النهي عن اصو ة، واملقو للكراهأ مير حتل لا ي إموهذا النه
إن عقده فال  هتعبد هلل أنن املكَلف ياعه، لكعن إيق أي ،طقذر فالن
 أجور. تبار مذا االعهب، فهو  ه إال ابهلل جل وعالقديع

   تعاىل.ابعتبار عقده هللي أ ثانية:لا
 ه. ب فاءأيًضا ابلو  وهو متعّبد ثة:لاثلوا
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 ليه ابلكراهة؟ع  كم، مع احلذر حمبوابً الن نو يكف  كي .420
ا من روهً مكيكون و  ،تعاىل هلل دةا عباا وأهنقً به الح لوفاءجهة ااب من و بحميكون 

 غري ملزمة به. يهمر اء وإلزام النفس أبتدجهة االب

 ق؟بكم الساحلتب على ايرت  ذاما .421
  هللا  لغريبادة ع د صرف ق نه يكون بذلك فإىل  تعالغري هللا ر ن نذ: فمعليه بناءً 
ين كالذ كرب،الشرك األ مشرك ه فإنلغري هللاعبادة  صرفوعال، ومن  لج

حجار املعظمة ألوبعض األشجار وا ،نيوالصاحل مواتألور واون للقبينذر 
 رك.يف الش م بذلك قد وقعوا هنإ، فعندهم

 رك؟ا من الش يها أهنعل م ل احلكما دلي .422
أن من  ىل ع دلي دليلوكل  ة، عباد ذرإثبات كون الن ى منما مض يل ذلك لد

 ك.ر ش م  ري هللا فهو العبادة لغصرف 

 ط؟فق ان حرامً يكو   ذي، والن شرًكالذي يكو نذر ا ني ال لفرق با ام .423
لّي ل: »نذٌر عن يقو أكلغري هللا تعاىل،   ن يعقد النذر أصالً و أه :النذر الشركي

نذر  لا فهو يف أصل عقدك، وحنو ذلفالين« لرب ا، أو الق الفالينيلللو 
 .ربالشرك األكفهذا هو  ،ىلاتع ري هللاده لغعق
ول كق  ،يء حمرملى شع  لكن تعاىليُعقد هللالذي لنذر فهو اط: قف رموالنذر احمل

ن  علّي أ، أو يقول: »نذر «يمرحا على أن ال أصل أهلل القائل: »نذرٌ 
ده هلل، لكنه  عق ا؛ ألنهون شركً كال يذا النذر ذلك، فه وا« وحنأشرب مخرً 

  حمرم.ءٍ نه على شيحبال؛ أل هب  ءفالو ا جيوزا ال مً حرا نكو ي
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 ي؟ذر الشركنلد اقعهل ين .424
 إىل هللا تعاىل. ة ، وإمنا فيه التوبهيفكفارة   الو  ،الً  ينعقد أص ر الشركي النذال

ه ال جَيوُز ألحٍد أْن يَنِذَر لغرِي هللِا، ال لَنيبٍّ  لعلماُء على أنَّ َق اات َّفَ "تيميََّة:  قال ابن
، وأنَّ هذا نَْذُر ِشركٍ  وال    1. " ال يُوىف بهلغرِي َنيبٍّ

 ينعقد؟ يف النذر احملّرم، هل ولقلما ا .425
 . هوفاء ب جيوز ال ن النعقٌد، لكم احملرم الشيءر نذ

 فيه كفارة ميني؟  له .426
طاعة   نذر يف ؛ فما كان مننحلديث: )النذر نذرا نيية ار كففيه  ن ح أجر األ
يطان وال ش صية هللا، فذلك لل مع ن نذر يفان مك  اوم  ،الوفاء  وفيةذلك هلل، فهللا

 ( 6804) باين حه األل ح صو   (3845)  سائيالن رواهاليمني(  ره ما يكفرفكوفاء فيه، وي

 ابلذبح ق عل تي ام : امساملطلب اخل
 ؟وانمن هذا العنما املقصود  .427

هناك   كونيا سلم، حينمنحرها امل ئم اليت يأكل البها مكحُ يان به بد و صقامل
 هلل سبحانه. ه ابلعبادة تعلق هذا كل و ، تهأو قصد حمدد يف حيا ،سبب معني

 قسام الذبح؟أ ام .428
 م:ساأقئمة اإلسالم إىل مه أقسّ  دقالذبح 

ُ  ﴿ :اىلعته قول ، وهذا جائز، لعمومتاع ابللحمستمقصد االذبٌح يُ  :لو األ اللَّ
َها وابُ َم ِلَتْكَ االَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَنْ عَ  َها أتَْ  ِمن ْ وهذا   (79:غافر) ﴾ ونَ لُ كُ َوِمن ْ

 

 ( 10/412للصَّنعاين )  ،رح اجلامع الصغري التنوير ش، ( 230 )ص: قاعدة جليلة  - 1
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ابب   قهاء يففلاألئمة واعليه يتكلم  عقيدة، وإمنا دخل له يف ال القسم ال
   الزكاة. 

  ه ن وم، وهاكالذي يذبح يف األعراس وحن  يف،م الضكراه إد بصقيُ  ذبحٌ : نثاال
ر خآلاواليوم هلل ابن م)ومن كان يؤ وحديث:  و بشاة(،مل ول)أو  ث:ديح
 العتقاد.ا ال دخل له يفيًضا  أ (، وهذاضيفه ليكرمف

للجن أو  كأن يذبح   ، والتعّبد للمذبوح له الذبح للغري بقصد التقرب  : الثالث
َفَصلِّ لَِربَِّك ﴿ ه قوله تعاىل:، ودليل كرباأل كر ش الهو  هذا، و موات األ
َياَي  ي َوحمَْ كِ سُ اَليت َونُ صَ  ُقْل ِإنَّ ﴿ ، وقوله تعاىل:(2وثر:الك) ﴾ رْ حنَْ َوا

 . ( 162عام:ناأل)   ﴾ َعاَلِمنيَ الْ  بِّ  رَ  للَِّ يت اَوممََ 
 دم،ال قةإبرا  إبزهاق الروحب إىل هللار ق: وهو أن يتلبدعيبح اذال :الرابع

:  مثل ،ريعةالش  بهد تر  رب جبنس مليتقدث كأن أمر حم علهف صحبوي
  ن يذبح هلل كأ  ،قاد الربكةتعمعينا ال جاج، أو يالزم مكاانابلد التضحية

 ذا حمرم.كذا، وهأو غريه، وه احل ص عند قرب رجل
ية  يما ُشرع كاألضحة الدم فقاب إىل هللا إبر التقرّ  : وهوالذبح التعبدي :مساخلا

 ها.ري غة و قيقلعوا

ِت ص  ُقْل ِإنَّ } يف قوله تعاىل:  {نسكي}ة كلمعىن  م ام .429 و حم ْي اي    و ُنُسِكي ال 
 { (162)و مم  اِت ّلِِلَِّ ر بِّ اْلع ال ِمني   

 قات:الطاثالثة  قيُطل  ك:النس  
 ز وجل. ، أي: عابد هلل عك سم: فالن انموماً، كقوهللعبادة عه اراد بي :ةفتار 

 يت  َصاَل ِإنَّ  ُقلْ ﴿ ه تعاىل:بح، كقولذلاىل ابهللا تع رب إىلقالت: يراد به واترة
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  ْرُت َوَأانَ مِ َوِبَذِلَك أُ  اَل َشرِيَك َلهُ  ( 162) نيَ  للَِِّ َربِّ اْلَعاَلمِ ِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت سُ نُ وَ 
نسك هنا: التعبد لاب ويكن أن يراد (163-162م: نعااأل) ﴾ ْلُمْسِلِمنيَ ا لُ أَوَّ 

 ول.ألا ىناملع نن مفيكو 
ُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا ا قَ ذَ فَإِ  ﴿ ىل:،كقوله تعال احلج وأقواله أفعا اد ر ي واترة َضي ْ
 . (200البقرة:) ﴾اَشدَّ ذِْكرً أَ  ْكرُِكْم آاَبءَُكْم أَوْ ذِ اللََّ كَ 

 ألمري أو ملك؟ لستقبال الرجلذبح عند االقول اب   يانما تب .430
 له أحوال:  اذه

 . قادم هبالابه إىل  تُقرب ا إذ :ربأك شركاألول: 
 روره. د معن هللا إىلإذا تقرب  بدعة:  الثاين:

 إسراف. فعله  يفللحم، وكان داً مري بح ذُ ا إذحمرم: الثالث: 

 ًا؟ و كبري أ  ان ك   اً ري غص، لغري هللاح الذب  دار يف قملاهل ُيستثىن  .431
 هللا ملعون. ري لغ ، فالذابحال يستثىن

 دليل احلكم السابق؟ ام .432
 (. 1978)  اه مسلمو ر .    " لغري هللا من ذبح  هللا لعن رسولُ "ل: قا ي ل عن ع

ا  مينعي"  :-{َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اللِّ ِبهِ } - ل ابن عطية يف تفسري قوله تعاىلاق
بشر من الناس كما كانت العرب تفعل،  صنم أوصد به ذبح لغري هللا تعاىل، وقُ 

سمي مقصوده ويصيح به، فذلك وكذلك النصارى، وعادة الذابح أن ي
 1".  إهالله

 

 .(2/563)  اقتضاء الصراط املستقيم : ية يف هذا املوضوع(، ويراجع كالم ابن تيم5/21)  تفسري ابن عطية  - 1
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 هذا اجلانب؟يف اء علمقول ال ام .433
شرك  له  وحبذمة التقرب والتعبد لل  بنيهللا الذبح لغري  أن  على اع إلمجعقد انا

 .مللة ابلكليةعن ا جر أكرب خم

 ؟ هللا تعاىلالذبح لغري واع ألن ةما األمثلة الدال .434
اك  نهف، ياء والصاحلنيه من األولأن عمونإىل من يز  بور الق ادبّ عما يذحبه  منها:

ق ذلك فرييو حنو  اجالدج أو مننعام ن هبيمة األة مبيحيت ابلذمن أي
 بذلك  قرابً تم ك املخصص لذل ان كامل منه يف قرب أو قريًبا على الا دمه

 .القرب لصاحب
تقربني به  م، نيطن خيدمهم من الشياند السحرة، أو أبمرهم ملع ذبح يُ : ما ومنها

 م.م بعض مقاصدهان ليحقق هلشيطك الإىل ذل
عند أهلها،   مة عظملا حجارر واألبعض األشجا ق عندرا تُ ء اليت دماال نها:مو 

 .امهوغري  ت د العزى والالفعل عنكان ي  ماك
قه من ون يف طرييذحبهنم إمللوك على بعض، فا عضعند قدوم بح ذبيُ  ام ومنها:

 ذا كان قصدن إ، لكّرمة على كل حالحمة يحبه الذاألنعام، وهذهبيمة 
 .رباألك الشركا تكون من فإهنله والتقرب بوح له ذملا ذاحبها تعظيم

  ن أ إذا أرادوا ئلاقبلا الُصلح، وهو أن بعض ذبيحة  مى الذبيحة اليت تس : اهنمو 
ألنعام أمام من يمة ان هبذحبو ييلتني فإهنم أو قب وا بني شخصنييصلح

الذبيحة  عنهم، وهذهضى لري  له وتقراًب لديها مً ظيعتطلبون منه الصلح ي
  قد ن يك إن مل وأما مللة،املخرج عن ارب ألكالشرك ا تبار منعالا هبذا

 . فقط ةا حمرموالقربة فإهن لتعظيما صاحب ذلك قصد
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 ؟ري هللايُذبح فيه لغاٍن كمب حكم الذبح  ام .435
 ز.  و هذا ال جي

 ما دليل هذا احلكم؟  .436
نيب ة، فسأل الوان ببُ رجل أن ينحر إبالً  ذرن :قال لضحاك ت بن اعن اثب

هل  ) ل:قا. : ال؟ قالوااجلاهلية يُعبد(ن أواثٌن من وثن فيها اك  )هلفقال:  ملسو هيلع هللا ىلص
إنه ال  ذرك، فنب ل: ) أوِف جلر ل لاقفادهم(؟ قالوا: ال. يمن أع يدكان فيها ع

 . (3313)  بو داوده أروا ه ابن آدم(.  يلك ا الفيم اليف معصية، و بنذٍر وفاء 

  سابق؟ال  قولجه الداللة يف الو  ما .437
  أن يذبح يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال له از ( ملا أجن ب  )نعمالو ك ب جلواأن ا ه الداللةجو 
 . لغري هللا هيفح  ح هلل مبكاٍن يذبال يذب ه ليل على أن ك دذلو  ن،كاامل

 ؟هذا املنعحلكمة من ما ا .438
 يكفيه ذلك. ، فاملسلمملسو هيلع هللا ىلصوجل ورسوله لك هو هني هللا عز ن ذمكمة حلا

 كمة السابقة؟يعها عن احلفر ت اليت ميكن املصاحل ام .439
 منها:  دة مصاحل،ة عابقس كمة العن احل عفر تي

م  داهتعبا نم املشركني فيما كان مشاهبةة ة سّد ذريعلشريعد اصاقن مأن م  -
ًدا هلذه  يه لغري هللا سح ف مبكان يذببح هللالشريعة الذ منعتف م،اداهتعو 

 ة.الذريع
 افسدً  لشرك والوثنية،طال آاثر اإباجلاهلية، و  نة إمخاد سة لشريعاصد اقمن م  -

 .لك عة عن ذت الشرين سنتهم هنء مشي ء عة إحيالذري
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ن منهيو ن ك فنحذللو طن، باال يف ب توافًقا وتواّداً اهر توجلظملوافقة يف اا أن - 
ة فيها،  بس النعل والصالترجيل الشعر ولقة حىت يف طري ه هبمعن التشبّ 

  ر ظاهلاملوافقة يف ا لشريعة هذها الباطن منعت وافقة يفاملذريعة ا لدً فس 
 . ىلعات هللا فيه لغريمبكان يذبح  هللبح عن الذفنهت 

 .كشر ال لذريعة املفضية إىله سّد افيأن هذا أيًضا  - 

 عاذة عّلق ابالستما يت: سادسال بلاملط
 عاذة؟  ستما تعريف اال .440

 والتحّصن.العتصام ا و  ي االلتجاء هاملخوف، و  هي: طلب العوذ من األمر

 عاذة؟االست نواع أ ما .441
 . تعاىلهلل ذة اباعستال: ااألول
 ئبني، أو ء الغااي ح، أو ابأللقبورب ااحصأألموات و : االستعاذة ابالثان

 .هللا تعاىل ه إاللييقدر ع  الفيما  يحلابة االستعاذ
 به.  ذيه املستعاتعاىل فيما يقدر عل بغري هللا  اذة : االستعالثالث

 عاىل ت ذة ابهللاألول: االستعاع النو 
 نوع؟لاذا ما أمهية ه .442

ايته  ومتام محه قاد كفايتواعت يه،لإ راملستحق لكمال االفتقا  أنهيف هرأمهيته تظ
   بشر. و غريأ بشرصغري أو كبري،  ،مستقبل أو ر اضل شيء حمن ك

 رآن الكرمي؟ القلتقرير من ا ا ما دليل هذ .443
  ِسقٍ رِّ َغاشَ ِمْن وَ ( 2)َق  َما َخلَ رِّ ِمْن شَ  ( 1)اْلَفَلِق   ِبَربِّ وذُ ُقْل أَعُ  ﴿  :اىلتع لاق - 
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  ﴾َحَسدَ   اذَ ٍد إِ َحاسِ  َوِمْن َشرِّ ( 4)ْلُعَقِد ا اَثِت يف  الن َّفَّا َوِمْن َشرِّ ( 3)ِإَذا َوَقَب 
ِمْن  ( 3) اسِ  النَّ هِ إِلَ  (2) ِك النَّاسِ َملِ  (1)  النَّاسِ بِّ ُقْل أَُعوُذ ِبرَ ﴿  ىل:عاقال ت -

ِة  ِمَن اجْلِنَّ ( 5)وِر النَّاِس يف ُصدُ ُس وِ سْ وَ ي ُ ي الَّذِ  ( 4)اِس نَّ اِس اخلَْ ْلَوْسوَ رِّ اشَ 
   ﴾سِ َوالنَّا

 بُِّكْم ِمْن ُكلِّ  َورَ  ُعْذُت ِبَريبِّ يّنِ إِ وَسى مُ اَل قَ وَ ﴿  :ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل عن موسى له و قو  -
 ( 27:فر غا) ﴾ ابِ سَ ْوِم احلِْ يُ ْؤِمُن بِي َ   اَل ربٍِّ ُمَتكَ 

 النبوية؟  نةر من الس هذا التقريليل ما د .444
ْن فَ ْوِقُكْم َأْو مِ  َعَلْيُكْم َعَذاابً  ُر َعَلى َأْن يَ ب َْعثَ اْلَقادِ  ُهَو ُقلْ  ﴿ :اىلعل تقا - 

 َكْيَف   بَ ْعٍض اْنظُرْ سَ ْعَضُكْم أبَْ ب َ  يَ ًعا َويُِذيقَ ُكْم شِ سَ ْو يَ ْلبِ ُكْم أَ لِ أَْرجُ  تِ حتَْ  ِمنْ 
 أَُعوذُ  "ك:لبني ذ ملسو هيلع هللا ىلص لاقو  (65األنعام:) ﴾ُهوَن لَُّهْم يَ ْفقَ اَيِت َلعَ رُِّف اآْل صَ نُ 

 (. 4628)  خاري رواه الب   ." ْجِهكَ ِبوَ 
: )بسم  وليقل، يهل عه عع إصبيضل فبدنه يء من ش ديث فيمن آمله حلا يفو   -

رواه ابن   (. ا(حاذر )سبعً وأد رته من شر ما أج وقدزة هللاذ بعأعو  ،هللا
 (3522)ماجه 

 (. 486)  ممسل رواه سخطك(.   نموذ برضاك أنه كان يقول: ) وأعُ  ملسو هيلع هللا ىلص - 

أبو   اهو ر  أن أغتال من حتيت(. تك بعظموأُعوذ ساء: ) باح وامل دعاء الصيفو   -
 (. 5074)د  او د

 (. 2708) رواه مسلم ."خلق  مار من ش ت امّ تا الات هللابكلمُعوذ أ ":ملسو هيلع هللا ىلصال قو  -

 ؟نهحاسبة من صفات هللا بصف  ةعاذاالست ما حكم .445
   ،ة واجلماعةأهل السناالستعاذة ابلصفة جائزة ابتفاق 
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 حلكم؟ا  از على هذاو يل اجلما دل .446
الم كلمة واعظالو  رةتعاذة ابلوجه والعزة والقداالس هاقة فيالساب صوصالن
ك على انه، فدّل ذلحبنة هلل سلس او  اب كتلاب تةالثابت من الصفارضا، وهي الو 

 .اته جّل وعالعاذة بصفتجواز االس

 ابألموات  االستعاذة الثان: وع نلا
 ان؟و نملقصود من هذا العا ما .447

 طلب العوذ والنصرة مما خيافه. ه بيان حكم الشرع فيمن يتوجه لألموات لصد بقي

 وات؟ألماب االستعاذة ما مشروعية .448
 ألكرب. ن الشرك اهنا مأ الشك تعاذة االسهذه 

 اس؟ لنا عضب ياةالستعاذة يف حما مثال هذه ا .449
  ميت،  إنسان ي حة، أو أضر ألاو  ات ار ملز اس عند اعتقد النمبا ي يذيستع من لثم
، أو ابألحياء  معضهر بش فّ مثل اجلن لكوق غائب ل تعاذة مبخاالسو أ

 و ذلك. ، وحنىلتعا ه إال هللايقدر علي ال  يماة ابحلّي فالغائبني، أو االستعاذ

 تحرمي؟ ذا الليل هد ما .450
ْنسِ ِمنَ  لٌ َن رَِجاا ُه كَ نَّ أَ وَ ﴿ :ه قوله تعاىليل دل  ُهمْ ُدو ازَ  ف َ نِّ  ِمَن اجلِْ الٍ جَ  يَ ُعوُذوَن ِبرِ  اإْلِ

 نوع هللا تعاىل األمر الذي ال يقدر عليه إال ة يفاذتعوألن االس  ،(6اجلن:) ﴾ َرَهًقا
 .مشرك فإنه عبادة لغري هللا  صرفمن  نأ دة:قيالع املتقرر يفلعبادة، و ع انوا من أ
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 .ذ بهعاستملليه اقدر عفيما ي عاىلت غري هللاب ستعاذة اال: لثالنوع الثا 

 وع؟النذا مثال ه ام .451
 مل.شخص ظا أو وانحين لو اعتدى على إنساة دعوذ والنجطلب المثاله 

 ستعاذ به؟ر عليه امليقدما  تعاىل فيما حكم االستعاذة بغري هللا .452
 به.  سال أبا هذ

 دة؟العباو من ه هل .453
   س من العبادة يف شيء.يلال،  

 دة؟بالعيس من اليه مع أنه ليه عنبالتواجب لايه لتوجا ما .454
 فقط.  ببس  هوا إمن املخلوق هذا، و و هللااحلقيقة ه يف عيذاملأن لعلم ب اواج

 لشرعية؟ما دليل جواز هذا الضابط من الناحية ا  .455
و  أمن وجد ملجأً شرفه، و هلا تستتشّرف  من) الفنت: يف ذكر ملسو هيلع هللا ىلصه قول يلدل
 . (2886(، ومسلم)7081بخاري )لا رواه ( بهذ يععاًذا فل م

.  (هفليلحق إببل  بلإ له كانه: )فمن  بقول ذاعاملو مللجأ ا هذا ملسو هيلع هللا ىلص لنيب اوقد بنّي 
 (. 2887)  سلمه مروا

.     م ةأبم سل  فع اذت  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وم سرقت، فأت ي هب ا ة من بين خمز وورد أن امرأ
 (.1689)  مسلم و  ( 3733) البخاري ه او ر 
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   اثةستغالواستعانة العلق ابيتما : سادسال طلبامل
 ؟ثةاغتس الما تعريف االستعانة وا .456

 ث.غو ب الل ة ط، واالستغاثالعون بنة طل االستعا

 امهما؟ما أقس  .457
 ام:هما ينقسم إىل أقس منل ك

 ىل.  تعاثة ابهلل: االستعانة واالستغااألول
رين ضاحلا اءحي ابأل أو بنيابألحياء الغائ ألموات أوتغاثة ابس: االستعانة واالالثان

 قدر عليه إال هللا تعاىل.يال  يذألمر الا يف
 عليه. يقدرون ي  لذمر ااأل ابألحياء يفغاثة تسواال االستعانة: ثلاثلا

 تعاىل واالستغاثة ابهلل األول: االستعانة م قس لا

 تعانة؟ل االسما مثا .458
كَ نَ ْعبُ   كَ ِإايَّ ﴿  : همثاهلا قول العبد يف صالت  ( 5ة:الفاحت) ﴾ ِعنيُ تَ َنسْ  ُد َوِإايَّ

 ستعانة؟ االذه حكم ه ام .459
  ، عال و ّل النكسار له جاع و و ضواخل ل الذلةمالك ةن مضتملهذه االستعانة هي ا

 م. لرسل عليهم السالملها، وهو دأب اوأك المعاأل ضلأفهذه من ف

 ابهلل، واحلّث إليها؟  االستغاثة شروعيةما دليل م .460
  َكةِ ئِ اْلَماَل  ُكْم أِبَْلٍف ِمنَ دّ ممُِ   َأيّنِ مْ  َلكُ بَ َتَجاسْ فَاْم كُ َربَّ ِغيُثوَن َتْستَ ِإْذ ﴿  :ل تعاىلاق
 . (9األنفال:) ﴾ نيَ فِ ْردِ مُ 
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 خلوقني: واالستغاثة ابملنة االستعا: انلثا سمالق

  اءألحيالغائبني، أو اب ابألحياء أو، غاثة ابألمواتواالستنة اعتاالس حكمما  .461
 ؟هللا تعاىل ه إال يف األمر الذي ال يقدر عليرين احلاض

 . كربشرك األال ي أية، الشركة اثتغ االسو  عانةهذه هي االست

 ؟ه شرك نأب  كماحل ببس ام .462
جعل هلم حظًا يف الكون، في خفًيا فًار صتهلؤالء  نعتقد أي من إالألنه ال يفعله 

ن الدعاء، ستغاثة نوع مالألن االستعانة وارف يف الكون، و صتمن الربوبية، وال
ذي ال يقدر عليه إال ال مرأل ايف  هللاريلغألة س املصرف دعاء  منوقد تقّدم أن 

 . األكرب كر الش  ع يفوق دقف اىلتعهللا 

 ؟ رهفكى  ما الدليل عل .463
يُب ْن أَمَّ ﴿  :ىلاقال تع ْم ُخَلَفاَء وَء َوجَيَْعُلكُ سّ اُه َوَيْكِشُف ال ِإَذا َدعَ اْلُمْضطَرَّ جيُِ

 . ( 62:لم الن)  ﴾ نَ و رُ كَّ  َما َتذَ اًل اللَِّ قَِليَلٌه َمَع ْرِض أَإِ اأْلَ 

 ون عليه ذي يقدر ال األمرياء يف حابألقسم الثالث: االستعانة واالستغاثة لا

مر الذي  يف األ ستغاثة ابألحياءواالة ناعتساالوهو  سم الثالثلقام ما حك .464
 ليه؟ ع ونيقدر 

 به.   ال أبسا ذه

 ؟هل هو من العبادات .465
 شيء.لعبادة يف ليس ذلك من ا
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 ا احلكم؟ هذما دليل  .466
ى سَ و وََكَزُه مُ َعُدّوِِه ف َ  ِمنْ  الَِّذيى لَ ثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه عَ تَ َغاسْ فَا﴿  :عاىلله تقو  هل يلد

حفرٍة مبن و من سقط يف أغريق، وكاستغاثة ال (15صص: الق) ﴾ َعَلْيهِ فَ َقَضى 
 به. س اذه من ذلك، فهذا ال أبتطيع إنقس ي

 يتعلق ابلتوكل ا ملسابع: املطلب ا 

 ؟لغة وشرعا ف التوكل رّ ع .467
 .االعتماد على الغري يف أمر ما :يف اللغة

 جلب يف ابً س وحاية اىل كفهللا تععلى  يبقل عتماد الال ادق هو ص واصطالحا: 
 1.باب عل األسف  معواآلخرة كلها ا نيلدأمور ا ضار، منامل فعود فعناملا

 2  . أيدي الناس ا عند الّل، واليأس عما يفو الثقة مبه : التوكلوقال اجلرجاين

  أنواع التوكل؟ما  .468
 ىل وحده.التوكل على هللا تعااألول: 

 . هللا ريسر على غال توّكل: ينثالا
 ري فيما يقدر عليه. ى الغعل كل تو لالث: الثا

 ر عليه. ا يقدميري فعلى الغل كتو ال الرابع:

 ه. دوح عاىلت هللال على  توكال : ولالنوع األ

 ع؟النو ذا ما املقصود هب .469
 

    ( 409)ص:   حلكم البن رجبالعلوم وا - 1
 (   74ص: ) فات التعري  - 2
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لتوكل  ات أبنواعها، ودفع املضرات أبنواعها، وهو اري خلالب جل لسعيا بهاملقصود 
 عي.الشر 

 النوع؟ذا ما حكم ه .470
  يتّم اإليان إال به. نه الأي أ ،بالواج نيامتام اإل نم هذا

   نوع؟هذا ال يللد ما .471
 . ( 23املائدة:)  ﴾ ُتْم ُمْؤِمِننيَ ن ْ كُ   وَكَُّلوا ِإنْ فَ ت َ  َوَعَلى اللَِّ ﴿ :عاىلقال ت
 . ( 3ق:الطال) ﴾   اللَِّ فَ ُهَو َحْسُبهُ َمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى وَ ﴿ تعاىل:وقال 

 هللا  على غري  سرالل ن: توكّ الثا النوع 

 وما حكمه؟ هبذا النوع؟ دو ملقصا ما .472
شرك ا هذو ، فع مضرةمنفعة، أو دجلب  يفى ميٍت ان علنس اإلمعناه أن يتوكل 

 .كربأ

 ك؟شر لعليه اب بب احلكمس ما .473
 .ممن يعتقد أن هلذا امليت تصرفًا خفًيا يف الكون إالع يق ألنه ال

 به؟ق عليتم الت نوع من فقخيتلف و  هل احلكم .474
 مها. و غري أ ا،يكون ذلك امليت نبًيا أو وليً  نبني أم احلك يفق ال فر 

 ان حي؟نس إ  معاحلي  نذا ممكن وقوعه من اإلنساه هل .475
خوفه من   نثر مأك، لف أمرهخاا إذ ة شيخه اف من عقوبخي منك افهن م،نع

 عقوبة هللا تعاىل. 
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  وغريه. كل على هللاالنوع الثالث: التو 
 ع؟نو ال ود هبذا ملقصا ما .476

ري غذلك الب على قل ال  فيما يقدر عليه، مع اعتمادريغلى الع وكللتا به يُقصد 
 ب.املرهو  عصول املطلوب أو دفيف ح

 نوع؟ال هذا  حكمما  .477
  ر.ك األصغشر اللكنه من  ،كمن الشر  عبةش هذا

 احلكم عليه هبذا؟ ببما س .478
 .  سبحانه ابهللق ع وجود تعلّ لقلب به، متعليل هذا يرجع لقوة تعلق ا

 ا يقدر عليهري فيملى الغع للتوكا  ع:ع الرابنو ال

 ؟النوع  ذاهب ما املقصود .479
لى هللا ه عيتبكل لقلب ا ع اعتمادم ه،لييقدر ع االتوكل على الغري فيم به ديُقص

 ب يف حتصيل األمر املطلوب فقط.بسهو  ا إمنلك أن ذد قاىل، واعتعات

 نوع؟ما مثال هذا ال .480
هبذا االعتبار  هو ، و به سأب ال  ا ذفهابة، الني ه خل أمٍر تد ه يف ري ينيب غكمن   مثاله

يف  كلوو ، وحفاظًا على الصدقة عماالً  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اد وكل لة، وقكاو ال أييت مبعىن
بح من هديه ذيمل  ماح بب يف ذالط علي بن أيبها، ووكل امتإقد و احلدو ت إثبا

 وأن يتصدق جبلودها وجالهلا. 
 ع؟النو  م هذاما حك .481

 اع. إلمجابهذا جائز  
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  ابق؟س لا التبيان  ةصخال ما  .482
 ا أن:  ني هبذبت

 واجب.  لاامه يان ومتإلة االنوع األول: هو حقيق
 أكرب.   كر والنوع الثاين: ش

   صغر. أ ركلث: شلثااو 
 به. ال أبس  بع:راوال

 خلوف ق ابعليتما  من: ثاالاملطلب 

 ما تعريف اخلوف؟  .483
وقع  ت ببظاهر بس  أثر ه ل يف النفس لانفعال ُيصاخلوف هو الذعر، وهو نوع 

 .أذى  ، أو ضرر  وأك، الهه في ما

 ما أنواع اخلوف؟ .484
 :عأنوا  علم أنهالهل ذكر أ

 بلي.جلاألول: اخلوف الطبيعي ا
 لسر. ء خبوف المالعيه اتسم ي ذلاخلوف اين: ثاال

 صاحبه ترك واجب، أو فعل حمرم.لجب يو ي ف الذاخلو : الثالث

 يوف الغريز النوع األول: اخل

 ف؟و وع من اخل الن ما مثال هذا .485
   ن الغرق.م أو أو من السُبع أن أيكله، رقه،ن حتر أانلمن ا نساخوف اإلن
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 ؟ وفهذا اخل لثحمُذور شرعي يف م اك مننه هل .486
 ق.لو ة كل خمطر فِ ه يف يه، ألننسان عل اإل م ُيال وف الخ فهذا، ال

 دليل هذا احلكم؟  ام .487
 من أدلته:

ُه  شَُّرو بَ ْف وَ اَل ختََ ُلوا اقَ َفًة ُهْم ِخي فََأْوَجَس ِمن ْ ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصراهيم قال تعاىل عن إب - 
 .هيعل  العبد ُيالم  ال طبيعي ف خو  وهذا ( 28ايت:ار الذ) ﴾ يمٍ اَلٍم َعلِ ِبغُ 

  فََأْصَبَح يف ﴿ :قال تعاىل ،ييز غر ال وف اخليف  وقع ملسو هيلع هللا ىلص ى نعلم أبن موسو   -
 ( 18القصص:) ﴾ َخائًِفا َيَتَقَّبُ ِة  ِدينَ اْلمَ 

 ف السر و خ  النوع الثان:
 السر؟ وفخب: اذا وصفه العلماءمل .488

، أو  أو ميتٍ  ربٍ ق ناف من هناك من خيخوف السر، ألمى س ليه مع لقأط
 لومة.  عم ااببسا اخلوف ليست له أأبذى، فهذ  ب بعيد عنه أن يصيبه غائ

 ؟نوع ل ا م هذاما حك .489
 أكرب، خمرج عن امللة.شرك  اخلوفا هذ

 ليل هذا احلكم؟ د ام .490
  ﴾ ءٍ ِبُسو ُض آهِلَِتَنا اْعَتَاَك بَ عْ ُقوُل ِإالَّ  ن َ ِإنْ ﴿:لهلوا م قاأهنهود  مو ىل عن ققال تعا

  ذى، ابأل أنكر عبادهتا  ب منا أهنا تصيويعتقدون فيهيظنون  كانوا  فقد ( 54هود:)
 ع. فتنوال  رضة ال تر جاح اأهن مع

 اخلوف؟ يل هذا تعلما  .491
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ه  ف من أن هلذا املخو  عتقادهن إال الاإلنسامن  فاخلو  مل يصدر هذا  هتعليله أن
دا  تية، بعيته الذاو قب ىذا على أن يصيبه أبنه قادرً بكو  اته؛ا يف حيخفيً  ارفً تص

 عن قدر هللا تعاىل. 

 عاتفعل الطااخلوف من   الثالث:وع الن

 حمرم؟ فعل أو   ،باج و  رك به تحاصيوجب لوف الذي خلا ما احلكم يف  .492
 رام. حلرام حوسيلة إىل احلرام، ووسائل ا هنأل  يف ذاته؛  هذا اخلوف حرامٌ 

 دليل هذا احلكم؟  ام .493
َا َذلِ ﴿:اىلتع لهقو   ُتمْ ْن ُكن ْ  خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِ أَْولَِياَءُه َفاَل اُن خُيَوُِّف طَ ُكُم الشَّيْ ِإمنَّ

 ( 175عمرآن: لآ) ﴾ُمْؤِمِننيَ 

 اخلوف؟من وع نلهذا ا لةأمث ام .494
،  عليه  تعّينة حبه على ترك النصيحة امل اص  لممن أمثلته: اخلوف الذي ُي

  خلوق يف اعة امللذي يوجب طخلوف ااو ، ادهي يوجب ترك اجلالذ فواخلو 
 ق.الة اخلمعصي

 ة يف اجلمع بني اخلوف والرجاء؟أهل السنما مذهب  .495
 ا.  بً راها بً غه رادبأن يع ي أما، بد ربه هبالعد عبالبد أن ي أنهمذهبهم 

 ما أدلة هذا التقرير؟  .496
ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف ﴿:ىلاعتقال  ا نُوا لَنَ وََكاًبا َغًبا َوَرهَ رَ ا نَ ن َ اِت َويَْدُعو ريَْ  اخلَْ ِإهنَّ
 ( 90:نبياء األ) ﴾ِعنيَ َخاشِ 
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 ؟جاءلر ني؛ اخلوف واانببني اجلملاذا جيب االعتدال يف هذه القضية  .497
  ف و من مكر هللا، ومن عبده ابخل ِمنأ حدهء و اجابلر  هللاد بع نه منذلك أل

حد  و املو فه ء وف والرجاخل ابعبده  ، ومنمحة هللا أس من ر حده وقع يف اليو 
ب اخلوف على الرجاء، وال  فال يغل  توائهمااسن بد م، والاحلقإىل املهدي 

 هلك. في ى اخلوفيغلب الرجاء عل 

 ئزا؟اج احدمهألتغليب ال  مىت يكون  .498
 هما. فاألصل استوائ الوإ  دمها فإنه يغّلبه،ليب أحضى لتغهناك مقت نا كاذإ

 واضع هذا التغليب؟م ما .499
له  صلُيحىت  نب الرجاءجا بين تغل بد موت فالامل ات كر س يفد ن العبكاا  ذإ

  لبخاري ه ا روايب( بربه، كما يف احلديث: )أان عند ظن عبدي ان الظن إحس 

رواه   سن الظن بربه(كم إال وهو ُيد حأتّن و )ال ي :رث اآلخيويف احلد ،(7405)

 لرجاء.  ن الظن تغليب ااس وطريق إح  ، (14481)  أمحد
 ء.  ا جر جانب ال ن يغّلبد أبال نهفإ ي من املعاص ةب لتو ر: عند اومثال آخ

 ؟من هللاة شيكيف تتحقق اخل .500
 ك للحب.لمر بعد ذليقود األاخلشية ابجتماع اخلوف والرجاء، تتحقق 

 (. لفاحل) انميابأل قل يتع امسع: اتلا املطلب 
 عنوان؟لاما املقصود من هذا  .501

 .م يف كالمهل س مل ف( به ال )ُييُقسم  رعي ملاالش بيان احلكم  هاملقصود ب

 ون مبن؟ك ي من الناس أن لفاحل يف ل األص .502
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 ته. هلل سبحانه، أو أبمسائه أو صفاهم فقط ابمنيكون ن أ األصل فيه

 ؟ هللا ري لف بغحترمي احل ل على لدليما ا .503
 النصوص اآلتية:  هيل لد
 (. 3251) رواه أبوداود و أشرك(.   فقد كفر أمن حلف بغري هللا: )ملسو هيلع هللا ىلصله و ق -
  شاء ا م ونولقت، نكم تشركون: »إقالف، ملسو هيلع هللا ىلص تى النيبوداًي أيلة أن يهقتن عو  -

ُيلفوا أن  أن وا إذا أراد ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا هموالكعبة«. فأمر ن: و لشئت، وتقو هللا و 
 ( 3773)  رواه النسائي (.تئ مث ش هللاما شاء  وا:أن يقولو  ة،الكعبوا: )ورب يقول

ومن ُحلف له  ق،ف ابهلل فليصدّ : )ال حتلفوا ِبابئكم، ومن حل ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -
   (.2101)  جهمان ابرواه منا(.  ن مل يرض فليسمو ريض، هلل فل اب

 ن؟جلماعة يف األمْيااو دة أهل السنة قاعما  .504
 د أن للعب يسول لوقاته،ء من خمشالف مبا  أن ُيهللِ ول: )عندهم تقدة القاع

 .  (فاتهمن ص فةٍ ، أو صهللف إال ابل ُي

 لة؟ا سبق وفق األد ما توضيح هذه القاعدة م  .505
له فليس  قو خل مله، أما الوقاتمن خما شاء يُقسم مبأن  له  تعاىلا أن هللاحهتوضي
 ة. العلي أو صفاته ىن،حلس ا ئه سبحانه أو أبمساهلليقسم إال ابأن 

 تعاىل؟ من هللام ن القس ما بيا .506
   ( 2-1الشمس:) ﴾  َمِر ِإَذا َتاَلَهاْلقَ َوا( 1)ا هَ اِس َوُضحَ َوالشَّمْ  ﴿:تعاىل قولهل مث
 . وحنو ذلك  (2-1ر:فج ال) ﴾ َولََياٍل َعْشرٍ  ( 1)َواْلَفْجِر ﴿  :ىلوله تعاقو 

 اخللق؟من  اءيش  سم مبايقن  ن هلل تعاىل أ ق أسب لقول فيماليل اما تع .507
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: حىت نقول الشرعية ماكاألح ل حتتدخ يوعال ال ربنا جلن قال أله أن يُ ليتع
هللا   ا، وما أقسمريً علًوا كب هللا عن ذلك يه، أو هذا حمرم عليه، تعاىل جب عل ا واذه
 ّظمه. ه فقد عب

 ره؟مأ قول يف ، ما الري هللابغف لاحلة ون يف قضيهابعضهم يت  .508
من أن   ّب إيلّ أحاذاًب ف ابهلل ك»ألن أحل  :د عو مس  ال ابنق ،هذا أمر خطري

 . (15929ق )د الرزامصنف عب.  «اصادقً  بغريهف أحل 

 ؟سعود ابن مول مع مقولة  ما تعليل الق .509
ائل قلاوإن كان  هللا شرك لف بغرياحلو  ،ةاًب معصياذلف ابهلل كأن احل تعليله

 . ادقً صا

 ؟ءالملعليه اأمجع ع  ممالف بغري هللامي احلر هل حت .510
 تعاىل وال هللا ف بغرياحلل ن ع ملى املننعقد عامل مجاعا اإلأيضً  دلةاألمن ، فنعم

 ة.الصرُية الصحيحلفته هلذه النصوص ملخا بغري ذلك ن قال مبعربة 

 ؟ىلاع هللا ت غري ما حكم احللف ب .511
  ر.األصغ ركلش ا قع يفتعاىل فقد و حلف بغري هللا  نم

ن  و لة يكاحلا هذه  ه يفإناىل، ف تعهللا م ظيٌم كتعف تعظيحب احلل ن قد صاكا  وإن
  كرب.ألك ايف الشر قد وقع 

 ؟ يف احللفكرب أل ا لبه الشركيقع يف ق  يذلمن ا .512
فإنه كاذاًب لف  ُي نا أراد أإذولياء، فإن أحدهم اد القبور واأليفعله عبّ  ل مامث هذا

ه نإ ف دقويظهر أنه صا فيها ان ويربّ يظ األغلّ د أن يراأ ذا، وإاىلابهلل تع ُيلف
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 .شك والاألكرب الشرك  نيعوهذا ظمه،  ي يعالذ هف بوليّ ُيل 

 ؟تعاىل لف بغري هللا حلا فارةك  ما .513
 :َلَف، فَ َقاَل يف َحِلِفهِ  حَ َمنْ  "حلديث: ،"ال إله إال هللا" أن يقول:ذلك  كفارة

ِت َوالُعزَّ   (. 1647سلم)، وم(6650)   رواه البخاري . " ى، فَ ْليَ ُقْل: الَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّ اِبلالَّ

 رة؟افكل ا  ذههب كلتمسّ ا ليعلما ت .514
 ذلك اجلرح إن كان جرب ن بد مالشرك، فابله ديوحت قد جرح فل احلذا ه هبألن

 ا.كان أكربً جمدًدا إسالمه إن  يكون بذلك  الشرك أصغرًا، أو

 احللف بغري هللا تعاىل؟  على ما األمثلة الدالة .515
 لك: ذ من
 . نيباة الحيفيقول: والنيب، أو   ملسو هيلع هللا ىلصلنيب لف ابحلا - 
   نة.ماواأل :ولنة، فيقألمااب لفاحل - 
 . أيب أو أمي يف، أو وشرفشر قول: و ، فيفر ش لاب احللف - 
   نفيسة.زينب، أو  و احللف ابلبدوي، أ - 
 . أمي وأيبأس : ر ، مثل قول بعضهمخلوقنيمن امل رأس أحدٍ احللف ب  -

  ربلقا بتبة، أو ملسو هيلع هللا ىلصهيم مبقام إبرابة، أو و ابلكعيثاق، أاملاحللف ابلعهد و  - 
 ح. ل ملوا شيعابل أو، ينالفال

 ك. لذ، وحنو ايتأو وحي ن، الف ايك  ات: وحيلةمقو   -

 ما حكم تلك األميان؟  .516
 .تعاىل ال ابهلليُعقد إ بادة، فال لف عاحل  وشرك؛ ألن ةكلها حمّرم
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 ال مثل تلك األلفاظ؟الف لو قحلا هل جيب تنبيه .517
 املنكر.يري ابب تغ هو من، فمعن

 ؟ايت هللا حللف آبما حكم ا .518
 ن: ابلبيايل فصتلا منفيه  بدالبه وجوا ،هتقدي ل يفجمم لؤاا الس ذه

م لنجو ر واوالقم لشمسا؛ ك اآلايت الكونية د ابآلايت أي يري نإن كا- 
 قات.املخلو  بشيء منحللف ا وزال جيو ا خملوقة، لهك  ، فهذهبالواجل

 ا ، كمت آاي هإنن فقرآال ثل، مشرعيةالاآلايت  أيت ايابآل يقصد إذا كان- 
  ( 49ص:) ﴾ ْلمَ وُتوا اْلعِ وِر الَِّذيَن أُ َناٌت يف ُصدُ بَ يِّ  تٌ َو آايَ َبْل هُ  ﴿:ىلاعت لاق

  وكالمه  ،هللا تعاىلن كالم ت مايآلهذه ا نعتبار أئز ابجا حينئذٍ ه هبا لففح
 فات هللا. لف بص صفة من صفاته، وقد تقرر جواز احلاىلتع

 ؟ (يتمّ ذ)يف  س:لنا بعض ال ما حكم قو  .519
 ن هذا: ياوب، س اد النمقاص ختالف ا  تمالحل التفصيفيه ا هذ
 تقرر دقوقة، و لذمة خمل ذا ال جيوز؛ ألن افه ،اليمني ديقصد هبا عق كانإن   -

 ق.لف ابملخلو احلز ال جيو  لنا أنه 
ه رب، كأنة اخلقيل حق، وإمنا يقصد أنه يتحمهبا عقد اليمني صدإن كان ال يق- 

   به.   أبسال  ا ذهف (،ابً كذ  ناكن  إ ،يتويف ذم، عهدي)يف  ل:يقو 

 ؟سابقلقول ال ابق  لّ عتما حكم ال .520
  ن منه إال يفهمو  فظ، والهذا الل  س قد ُيشِكل عليهمغالب النا  ن نما نعلم أبحي

إىل األيان اليت ال  العدول عنهع ّف عن التلفظ به، ملواجب الك فا لف، أنه ح
 يد. وح الت جناب  ية حلما ذلك سببألن  ؛افيه إشكال
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 ؟فل احلمن ار ثك اإل  محك ما .521
 ئه وصفاته.  أمساام ىل واحت عات هللال تعظيم كماٍف لمناهذا 

 ق؟حلكم السابما تعليل ا .522
قال إال على أتكيد  ن يُ ي أنبغفال ي  مٌر عظيم،ه أحانبس ف به احلل ألن ذلك 
ه  تنزي  غي ه ينبال، فإناألقو  ت ترهاسف األمور و العظيمة املهمة، وأما سفا اءاألشي

 .ذلك مثل  دأكيكر لتتذ  أن  تهفا وص ء هللااأمس

 ق؟ابالس  ليل احلكم د ما .523
  علىالإبحانه لف به س اىل أمر نبيه أن ُي أن هللا تع د يف القرآنير  نه ملنعلم أ

  : هللا أمران بقوله  ، ونعلم أنآنواملعاد وِصدق القر ر املبعث كأمة؛  العظيماألشياء 
 . (89:ئدةاامل)﴾ ُكمْ ا أَْيَانَ َفُظو َواحْ ﴿ 

  ائد؟و فمن بقة الساة يآلال شمت ماذا .524
 : يةتئد اآلالفواتشمل 

 فقط.  وأمسائه وصفاته احللف ابهلل -ن احللف.    م رإلكثاعدم ا  -
 التكفري عند احلنث. -        ف عليه.   مبا حل  الوفاء - 

 ؟ حللفا  يه على خطورة اإلكثار منبوية يف التنبلن ما النصوص ا .525
قة حة، ممعل لسفقة لف منل احل: )ملسو هيلع هللا ىلص هللا لسو ال ر : قالق هريرة  أيب نع -

 (. 1606لم )، ومس(2087) ي ار بخل ارواه   كسب(.لل 
، وال لمهم هللاكال ي الثة : )ثملسو هيلع هللا ىلصهللا ال: قال رسول ق لمان س وعن -

َوَرُجٌل َجَعَل هللاَ  عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكرب،  موهل، كيهمز ي
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 .  (821)  اين رب اه الطرو نه(.  يميب الإال يشتي إال بيمينه، وال يبيع ؛ ةً ِبَضاعَ 

 ؟فاحلل ضية قمة ألوالدهم يف ألا   فلس يهتوج ن اكيف ك .526
على  ارهمغون صكانوا يضربسبحانه أهنم   يمهم هلللف وتعظلسا من عميق فهم

إبراهيم النخعي رمحه هللا تعاىل، واليمني نوع من  قاله  د، كماهعدة والاهالش 
 . ىلا تعهللافيه تربية على تعظيم  شهادة، فهذاال

 . هللاعلى  امقس ابإل تعلقي ما املطلب العاشر: 

 ان؟العنو  اهذ عىنم ام .527
 . هللا لفالنال يغفر وهللا  ا،كذكذا و كون  ال ي  وهللا بيان حكم قول: 

 تلف؟ ألقوال خيذه اهعلى كم هل احل .528
يقسم ف عتاف ابلضعفة الثقة ابهلل، مع االامل على ذلك قو فإن كان احل ،منع

 جائز.فهذا  ر،على هللا ابلنص
 و حمرم.كذا، فه كذا و هللا لىحق عتس وأنه يجب، لعُ ور وال: الغر ماحلان اوإذا ك

 ى خلقه. هللا على علالستشفاع لق ابيتع اماملطلب احلادي عشر:  

 ؟هذا األمر مثل كيف يتحقق .529
  عليك.فع ابهللنستش  :نة اإلنسامبثل مقولقق حيت

 قولة؟ هذه املما حكم  .530
 قه.ىل خل به إ أن يتوسل  منشأان  ظمأعه التحرمي، ألنه سبحان 
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 1  كلتربّ ابما يتعلق  : ثان عشرللب ا املط

 ؟كربّ لتيف ار عما ت .531
 يء ما.ش يفاعتقادها ؤها و ورجا التربك: هو طلب الربكة 

 ة؟الربكعىن م ما .532
 ا. يٍء ميف ش هدوامري و رة اخلهي كث

 ا املعتقد؟قيق هذيف حت لما األص .533
  و تسويغ الربكة، أال جيوز اعتقاد  نهأ ىنعاألصل فيه التوقف على ورود الدليل، مب

   ريح.ص ل صحيحك دليذلوعلى   إال شيءمن بها طل 

 هذا التوقف فيها؟ ّلة عما  .534
 ال  يتة المور الغيبياألص من أو شخ ،نٍ ماز  اٍن، أومك ود الربكة يف وج أن تهعل 

 ناه على التوقف. ن الغيب مبعد الشرع أ قواتقرر يف دلعقل، وقتدرك اب

 نة؟مز ألوا اكناألملذوات و  ا ة يف الربك اعتقادالسنة يف  هلأ ندع ما القاعدة .535
على  ف لتوقيمنة اماكن واألز ة الذوات واألكر ب يفل صألاقول: )تعدة قاال

 .(لليالد

 ة؟لسابقعدة القااح ضيما تو  .536
ن أنه  ان، أو زما، أو أي مكالذات أن هذه  ز اعتقادال جيو  : إنه ليُقامعناها أن 

 

 الرمحن اجلديع انصر بن عبد  ،كامه أنواعه وأحربك  ت الكتاب   - 1
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 . ةصحيح السنهللا، أو قاد دليٌل من كتاب عتالا مبارٌك، إال وعلى ذلك 

 ؟قةابالس  رو ة لألمالربك د على وجو  ةلمثألا ما .537
 احلجة.ي ذ ول مناأل العشران، و مثل شهر رمض :األزمنةيف 
 ة. يلنبو واملدينة امكة،  ثلم :كناألما  يف

 حبة الربكة، والغنم. والعسل، و والصاحلني نبياء، األ ت امثل ذ :ناألعيايف 
 . مير كلن اقرآة الراء دين، وقبّر الوالعمال الصاحلة، و األك  :لمااألعيف 

 ه؟و جلو ا  يعمج نبارك ماملت هومن  .538
 ( 14:منون ؤ امل) ﴾لِِقنيَ اخْلَا نُ َأْحسَ  َرَك اللَُّ فَ تَ َبا﴿ :ىلل تعا، قا هو هللا سبحانه وتعاىل

 ؟ هللا تعاىل( على غري ظ )تباركلف ق ز إطال جيو هل  .539
 هللا تعاىل. و ه كةرب ال جيوز ذلك؛ ألن واضع ال 

 ة؟الربكل عمايف است الناس عند بعضالفة ال املخ ألقو ما ا .540
شروع،  ملا اهذ ره ضو ابرك حب الن ن، أو فعلينا اي فالتباركت  م:هتالقو م ك لذمن 

 مة.ت احملرّ طالقان اإل، كل ذلك مذا احلفلو ابرك هأ

 ات؟للمخلوق نح الربكةمبقدوره مي ذلمن ا .541
من  ، احانه مبارك، فمن شاء جعله سبه نحاسبال يقدر على هذا إال هللا 

 عمال. األو أ  ة،كنمألة أو انألزما  مادات، أو أو اجل ألحياء،ا
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 ملسو هيلع هللا ىلص  يف النيب أوال: الربكة 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصلنيب  اكة يف الرب   كونت يءيف أي ش .542

 . ملسو هيلع هللا ىلصره  اثه وآ اتكة يف ذتكون الرب 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصت النيب كة يف ذا الرب  وجود ليل ما د .543
 :  صّحت يف هذا النصوص الكثرية، فمن ذلك 

يث صلح  دح يف  ه، كماوبنخامت  ملسو هيلع هللا ىلص  بفضل وضوئه ملسو هيلع هللا ىلص  تربّك الصحابة  - 
منهم،   كف رجلٍ   نامة إال وقعت يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ول رس مخ)ما تنة: يبدياحل

رواه  (.  هوضوئتتلون على وا يقأ كادا توضوإذ ه، لدوجهه وج اهب ك دلف
 ( 2731) خاري الب
  ان ل: ) كقا هنأ أنس  يده، فقد روى  ملسو هيلع هللا ىلص يهء الذي غمس فتربكهم ابملا  - 

  ا مء، فاامل ا هفيهم ِبنيتنة يد جاء خدم املالغداة  إذا صلى ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
  مس يغف دة ر اة الباالغديف  ءوهجا غمس يده فيه، فرمبا  إال ءٍ يؤتى إبان

 (. 2324)  واه مسلمر .  فيه(  يده

رماها، تى اجلمرة ففأ مىن أتى ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  نسفعن أ ،ملسو هيلع هللا ىلص رهالتربك بشع - 
ن،  يوأشار إىل جانبه األ ، )ُخْذ( ق:لحالل حر، مث قالفن ىن مب مث أتى منزله

 ( 1305م )لرواه مسس. النا يهطعمث جعل ي ر،يس األ مث
سليم  يدخل بيت أم  ملسو هيلع هللا ىلص النيبان : كلقا س  فعن أن ،ملسو هيلع هللا ىلص بعرقه  ربكالت  - 

 اشها،على فر  منايوم ف فجاء ذات  قال:يه، ها وليست فراشلى فعام فين
ت فجاء قال: ك،فراشانم يف بيتك على  ملسو هيلع هللا ىلص نيب فقيل هلا: هذا ال ،فأتت

عتيدهتا   ففتحت، اشالفر  ىل  عأدميعة طقى قع عرقه عل نتاسوقد َعَرق و 
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فقال: )ما  ملسو هيلع هللا ىلص يبع النز فف ها،ر اريقو  ذلك العرق فتعصره يفف ش نت لتجعف
قال:  اننا. يبلصبركته  نرجوا ل هللارسو  فقالت: اي  م؟( سلي م أتصنعني اي
 (2331)  رواه مسلم)أصبت(.  

 ؟هذه القضية كن وضع ضابط يف مي هل .544
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبإال بذات الن دٍ حأات بذ كرب تالال جيوز : لانعم، الضابط أن يُق

 ه؟وفات  بعد وشعرٍ  سٍ من لبا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب   راثك آبترب الز جيو  له .545
 . ملسو هيلع هللا ىلصفاته بعد و بعني لتاحابة واالصلفعل ؛ ملسو هيلع هللا ىلصه  بعد وفاتوز ذلك حىت جي

 كم؟ احلذا ه ما دليل .546
  ه عنين ب ى ملسقملاء وييف ا تغمس ملسو هيلع هللا ىلصُجبة النيب  هاثبت أن أمساء كانت عند

عنها،   رضي هللا ةش ئه اجلبة عند عاهذ انتد كوق، ىل تعا ن هللاذإب أو وجع فيربأ
فضة،  جٍل منجل  يف ملسو هيلع هللا ىلصيب ن شعرات النء ميش امة عنده كانت أم سل د  وق

ه فيشربه له الشعر فيضض فتخء ا إبانٍء فيه ماأيتيه هم وجٌع أحد اب أص فإذا
 (. 5557) ري البخاه روا        تعاىل. ذن هللاإب يشفىف

َناُه ِمْن ِقَبلِ   َشَعِر النَّيبِّ ِعْنَداَن ِمْن ": اىلهللا تعين رمحه د بن سري حمم وقال   َأَصب ْ
 (. 170خاري )لبرواه ا. "ِل أَْهِل أََنسٍ أَْو ِمْن ِقبَ  ،سٍ أَنَ 

 ننا؟يف زماحاليا جود النبوية و  رثل هذه اآلاثهل مل .547
  ن بزمننا قدمة، فما الظتممنة ا يف أز هل قدت كقد فُ  راثاآل هذه أنم ينبغي أن نعل 

نه  فإ خامته  نعليه أويابه أو أو ثعره ش ه شيئا منل من يّدعي أن عندفكهذا؟! 
 واه.  صحة دع ت اثبإب بالمط
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 صر؟عازمننا امل نده، ويف ه األمور ع هذل مثد يّدعي وجو اد من ُمر  ام .548
ا  ذبه هلأن ننت انفعلي موال،ألتهاب اوان عةبدلاالعتقاد ونشر ا فسادراده إإمنا م

 ن. بطالة اللبّين عن مثل هذه الدعاوى ا رعونتو ي ين الذلاألمر، وال يغران ا

 . كنما كة ابأل: الرب انياث

 ة؟مك يف  كةالرب لى وجود ل علدليا ما .549
  ًدى هُ وَ  كََّة ُمَبارًَكالَِّذي بِبَ لَ اِس لِلنَّ  ِإنَّ أَوََّل بَ ْيٍت ُوِضعَ ﴿ :ىلتعا دليله قوله

 . (69آل عمران:) ﴾ َلِمنيَ اعَ لِلْ 

 كة؟كيف تكون الربكة يف م .550
من األعمال  تكثارن ابالسيكو  هبا كاألجور فيها، فالتربّ  ضاعفةمب تكون

 .عظيمةلنيل األجور ال ك ذل وغري ،واف والصالةالطك  ؛ةحلاصلا

 ؟تار الكعبةسأب ما حكم من يتمّسح  .551
 الً فععل ه ففإن ، بدنه ستنتقل إىل أن الربكة عبة ظًنا منه لكح أبستار اسّ يتممن 

م أو مسجد املدينة، رااملسجد احليقّبل أعمدة  من ذلك كو دعة، هذا بو  خاطئا،
  ى وجهه  يضعهما عل ، مث ه يد يب يهعل له، أو يسح اهيم أو يقبّ إبر  قاممب سحويتم

 يه فإنه خمطئ. لربكة إلانتقلت اد ق ك لدره ظًنا منه أنه بذصو 

 ؟جهالو  أو  ، هالصدر ب نسانإلا سح ر األسود، مث ميمّسح ابحلج الت حكم ام .552
ى  ها على صدره ووجهه أو عل ر ر ي ن اليماين بيديه مث الرك أو جرحلامن يستلم 

  .عد بالن م فحكم ذلك أنه معه وصدره، صغريوجه 
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 النبوي؟ د يكون يف املسج كل ما  تشمللسابقة ا امألحكا له .553
  ا أن ظنً  ةفيشر الة روضعة يف الو ضالفرش املو  ة أوعمدألابن يتمسح نعم، فم 

 ذا.  يف ه خمطئك، فإنه ذل لل إليه إذا فعستنتق وضة ذه الر ة هبرك

 ى؟األقصد ج سسجد املدينة واملم ة يف الربك معىن وجود ام .554
 ه من ل صلعّبد فيها، وما ُيللمتاألجر مضاعفة ه هذه األماكن معناكة يف رب ال

  .عندها األمن

 ؟انس ات اليت عند اإلن للحاجيم مز هل ممكن التربك مباء ز  .555
هبم  يالون متاعهم ونقودهم وثيغس م أهن نرين ماملعتم واج أبعض احلج لهفعما ي

حيح؛  بص سيل ذاهف ،كةالرب ها تحل أهنا بذلك س منهمًنا ظاليت عليهم مباء زمزم 
  شربه فقط.يف زمزمة ماء ألن برك

 السابق؟صار البيان تاخما  .556
ال  وية، معن مة ز كة البر ي هيف السؤال إمنا  ذكورةاملن د أن بركة هذه األماكقصو امل
 لة. منتق ةذاتيّ  ا بركةهنأ

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصكة اليت يف النيب لرب مثل ا اهل الربكة فيه .557
  ا أهنة، أي ة وال مبتعديتقل نمب ستيل زمةة البركول ة معنوية، أو نق كا بر ه بركت

   ة الزمة معنوية فيها. بركهي ، بل ملسو هيلع هللا ىلص كة ذات النيبرب كيست بركة ذاتية  ل

 آخر؟  رو ألمليها أ إ  يعود، هل رميةلكا واضعملا نا سبق ملتبديع ملما وجه ا .558
ة  نويركة الزمة مععة ب البق البقعة، ولكن ألن بركة هذه ة التبديع ليس إنكارًا لربك

 للغري. قلةتن م يةت ذا الا، هل
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 لربكة امة يف اع ات حظالا: م اثلث
 ؟يعبقغار ثور، أو مقربة ال أو ء، بغار حراحكم التربّك  ام .559

 صدها. نفع قات  ذاتية  بركةع أن فيهم  ر لش اب تثبي م، فل خاطئفعل كله هذا  

ه،  يارتسا لربكته يف حفظ اإلنسان و لبحكم وضع املصحف يف السيارة ط ام .560
 لوسادة؟ ت او وضعه حتأ

مل الوته والعت ظهحبف آن، فربكته تكونر قاليف  كة اليتالرب  مفهل طئ خا همفا هذ
 يه، وليس مبثل هذه األفعال.ا فمب

 ر؟و األحجاار أشج ألبعض ا نمب الربكة حكم طل ام .561
 رك.م وشرّ حما هذ

 ا احلكم؟ يل هذلدما  .562
َت َوالْ رَأَ ف َ أَ ﴿  :قال تعاىل  ( 20النجم:)  ﴾ ىرَ أْلُخْ ا ةَ الثَّالِثَ  اةَ َوَمنَ ( 19)ُعزَّى يْ ُتُم الالَّ

 ر؟الكفا  اإلنكار على ه هذاوجما  .563
ا  شفاعته ها لينالوام عبدو وه، على عّباد هذه األواثن سبحانه ههذا إنكار من 
 ك. عليهم ذلا، فأنكر هللا تعاىلهب ربكونفى ويت لز  إىل هللا تقّرهبم هنا وأ

 ق؟السابماذا ُيستفاد من اإلنكار  .564
واثن،  ه األهذ اد يفن االعتقي عنهال نيتضم بقلساكار ااإلنأن  تفاد منهس ي

رك،  ش نهك ابألشجار واألحجار وأالتربّ  نالنهي عا منً ض لك يف ذ ويدخل
التربك ابألشجار   هس علية يُقا انى ومالُعز لقبور، و ك ابرب لتعليه ا لالت يُقاسفا

 حجار.  واأل
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 ؟ياءض األشبعن م كة الرب  بطلبتعلق مبا ي ملسو هيلع هللا ىلصنبيه من النيب  رد تو  هل .565
َوحَنُْن  َننْيٍ ِإىَل حُ  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللِا " ل:قا الليثي  داقو  يبأ عن، فمعن

وُطوَن هِبَا َأْسِلَحتَ ُهْم نُ ْنَدَها، وي َ عِ ٌة يَ ْعُكُفوَن ِسْدرَ  ِكنيَ ُمْشِر ولِلْ  ِبُكْفٍر، دٍ ُحَداَثُء َعهْ 
دْ ٍط. قَاَل: َفَمرَ َوايُ َقاُل هَلَا َذاُت أَن ْ   اْجَعْل لََنا َذاَت  هللاِ َنا: اَي َرُسوَل لْ َرِة، فَ قُ ْراَن اِبلسِّ

، قُ ْلُتْم نُ ا الّسنَ رَبُ، ِإهنََّ هللُا َأكْ ) : َرُسوُل هللاِ  هَلُْم َذاُت أَنْ َواٍط. فَ َقالَ أَنْ َواٍط َكَما 
قَاَل  ٌة هَلُْم آهلَِ هَلًا َكَما إِ لََنا اْجَعْل ﴿:رَائِيلَ الَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َكَما قَاَلْت بَ ُنو ِإسْ وَ 
لَ سَ ُُبَّ َلَتْكَ  ،(138ف:عرااأل)﴾َهُلونَ ْوٌم جتَْ ق َ  ُكمْ ِإنَّ    ي رواه التمذ .(مْ كُ َنَن َمْن َكاَن قَ ب ْ
(2180) 

   ؟و شرك أصغر أم شرك أكرب ه هل .566
 لب الربكة منها:  طا عتقادا حسبهذا على 

  شرك  هذا ف ذلك،ا خفًيا برفً تص ا هلن اهتا، وأذبقد أهنا تعطيه الربكة تعا إن - 
دين أبًدا  ه عليه فإنه من اخلالمات صاحب، ولو م سالاإل لمناٍف ألصأكرب 

 يف النار. 
  نه كة، فهذا شرك أصغر، ألالرب يل ط يف حتصا فقببً ا س علهجي ان أما إن ك - 

 .ربوسيلة إىل الشرك األكه نا، وألسبب شرًعا وال قدرً ب ما ليس اببً قد ساعت

خاري  اه الب و ر  ؟(سلمكة املرب ركته ك ا بر ملإن من الشج ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلقو  ما معىن .567
(5444) 

نه يشهد ك ألذلد؛ و بركة، لكنها بركة عمل واعتقا همسلم في ن كلذلك أمعىن 
ه عل قلبه من اإليان، وما يف له يفملا ُيمو   ،بده ورسولها عوأن حممدً  هللا إالإله  أال

كم  تكابر ل و أب ما هي"ري: حلضأسيد بن اقول ذلك ن ومجبوارحه من العبادات، 
 . "ربك آل أيب اي
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 صاحبها؟ كة يف لرب ن ام يةوعهذه الن تزداد  له .568
حتصيل  من ادةلعبيف ا اجتهد العبدان و ياإل م، تزاد هذه الربكة كلما قويعن
 .ل الصاحلعملالنافع وا علمال

 ؟ك ابلصاحلنيحقق التربّ يت  فيك .569
 .ات ري خلا يفومنافستهم  نة،افقة للس املو هلم عاأفيكون ابالقتداء بعلمهم و 

 العلماء؟ احلني و صلاب مّسح م التكما ح .570
 للربكة.ٌم ابطل ، وفهغريبفعل  اذه

 ؟  كة(لرب ا ا زارتن)الصاحلني:  من  رهن زاالقائل مل  هل جيوز قول .571
 فصيل:  هذا فيه ت

ن بركة الذات من خصائصه  ألجيوز؛  ة الذات، فهذا ال كر ب  قصدن يكا  ن إف - 
 . ملسو هيلع هللا ىلص هو ه إالكت ذاتحد بور فليس أ ملسو هيلع هللا ىلص

ال  عنده أعمئر لزاا ذاأن ه د، أي عتقاواال ملعلكة اك بر لبذ صدقي ان ك  نإو  - 
ه  هذ د بركةل ذلك وتقصفتقو ، لسنةواعتقادات موافقة للكتاب وا ةصاحل

 س به. أب دات فهذا التقامال واالعألعا

 ئما؟ دامال اللفظ السابق ن استعكهل مم .572
 هعن لدو لعا لمساألسامعني فالض بعس على اللتباء من اإذا كان اللفظ فيه شي

 جلناب التوحيد. ة ومحاي   الفهم،ط يفتخبالة سًدا لذريعاأللفاظ  من غريه إىل

 هم؟ مشاخي ض الناس مع ه بععلا يفما الرأي فيم .573
هبؤالء الناس   د اإلسالمالن ب م ري  كثيف ىعمت البلو  سع، وقد ب واا ابذه
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 دتقيع حىت ،وعاحلد املشر على لزائد عظيم اهم التذين أيمرون أتباعهم بتعظيمال
يضفي عليه  و  اثره،أو ِب به  مسحيت اهت ، فبعينها الربكة  وهخه أن شيريد امل

بدعة، بل له ة، وهذا كاقش نم والتفكري د منه بال لوار واادر العصمة، ويقبل الص
 كثري األحيان إىل الشرك.  حبه يفصل بصاي دق

 ؟بيانه ما سبقالواجب توجيهه ملن يفعل  ام .574
 عتقادإىل اال معوهتم، ودعنده شبهلا شفوكة فئطاالنصح هذه اجب الو  

 ل العلم.أه على واجب عيينذا وه ح،حيالص

 ابلفألعلق يتما   عشر:   ثالثاملطلب ال

 أل؟فلد ابقصو املما  .575
 ة. الطيب مة ل أبنه الك ملسو هيلع هللا ىلصفسره النيب 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصان متحقق له  ذا كه هل .576
ن ماجه  بارواه  (.لألفا ينجبويع )حديث:أل، كما يف ه الفيعجب ملسو هيلع هللا ىلصنعم، فقد كان 

(3536 .) 

 التطري؟  عنالفأل  نيما الفرق ب .577
ريق حسن الظن ، أن الفأل من طوالطرية  الفألالفرق بني": قال ابن عباس 

: "َكاَن  ، فكذلك كرهت، قال احلليمي1 هلل، والطرية ال تكون إال يف السوءاب
ظن  ىل، والتفاؤل حسناؤم سوء الظن ابهلل تعايعجبه الفأل؛ ألن التش  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبّ 
   ."لواملؤمن مأموٌر حبسن الظن ابهلل تعاىل على كل حابه، 

 

 (   10/215)  فتح الباري - 1

https://www.alukah.net/sharia/0/47135
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خلري والفائدة، ورجاَء فيه رجاَء االفأل ألن  ملسو هيلع هللا ىلص"وإمنا أحب النيب بغوي: قال ال
 .1اه ".رين اخل جاء عاخلري أحسن ابإلنسان من اليأس وقطع الر 

،  2 على كل حالمأمور حبسن الظن ابهلل تعاىل والتفاؤل حسن ظن به، واملؤمن 
 .أمته إىل حسن الظن ابهلل تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصد أرشد النيب وق

 ي يف حياتنا؟شرعاط ارتب هل هل .578
صل له كذا سيحل هبا، وأنه اءالسامع فتفذا بلغت يبة إ ة الطمل لكا ننعم، أل

 اىل. هلل تعابلظن ن اب حس اب نملك ن ذيكو وكذا من اخلريات 
معونة على الظفر، قوية للعزم، وابعث على اجلد، و "الفأل فيه ت  قال املاوردي:

 3" .  هوحروبزواته م يف غه وسل هللا صلى هللاُ علي فقد تفاءل رسول

 ياتنا؟ ما أمثلة هذا يف ح .579
  اي أو  ،  غامناي "يقول:  ثاًل، فيسمع من، أو جتارة مافرً اإلنسان سد كأن يري

 هبا.  ءل تفاويه ا سرور يزداد هبلبه فق يف  ةالكلمهذه  تقعف ، "حابر 
اءل مبا يسمع من كالم مثل أن يكون رجل مريض فيتف التفاؤل: "ال ابن األثريق

ول: اي واجد، ع آخر يقول: اي سامل، أو يكون طلب ضالة فيسمع آخر يقفيسم
 4. "جيد ضالتهفيقع يف ظنه أنه يربأ من مرضه و 

 

 ل؟نسان للعمتدفع اإل ة هي اليتيللمة اجلمذه الكه هل

 

 (   175/ 12) شرح السنة  - 1
 ( 10/215)  فتح الباري - 2

   (  319)ص:   أدب الدنيا والدين  - 3
 ف صرّ ، بت(406/  3) النهاية يف غريب احلديث  - 4
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ابتداء سلم فامل ن البداية،نريد م افيم للمضي عفد تيتال هي مة ال، ليست الكل 
 ة قبل البدء يف عمل ما. تشري أهل اخلرب يس 

  مث ، ارةستخأ ابلعمل يؤدي االدبن يأل وقب، ابلعملاملتعلقة ب مث يبذل األسبا
 .داءألل لقنطي

من املعينات  ذه ل، فهللفع احر ش نواال قالاالنطتبعث يف نفسه  ت فإذا مسع كلما
 .ت وليس من األساسيا

هذه فعل، مث مسع ا مضى لل مل لكنعلى الفعل،  يكون عازما أوالً سان بل اإلن 
 مسريه.مل وأك ، وعاله جل ه بربنظ نحسُ و  لهاؤ تف د، ازداالكلمة

 بوي؟اهلدي الن نمك ذلل ما دلي .580
ن ، أملسو هيلع هللا ىلصلنيب مع ا تفاوضأهل مكة لل ، وسعي ح احلديبيةصل يف قصة  ورد

 ملسو هيلع هللا ىلص لنيب لما رآه االصلح، ف قدعمرو لعيل بن هسسال إر  ش يفريت قعسر أ
م كل فت، (لجر هذا ال حني بعثواالقوم الصلح  رادم، أمركم أقد سّهل لك :)قال
 (18807رواه البيهقي )  واعد الصلح.ى قعل  قافت، مث ال طويالً هيس

 ؟ى نفوسنالع لتفاؤلا أثر ام .581
طان  يلش ا هيوجب الذي يقضال ذهبالعبد، وي ويُؤنسالتفاؤل ُيشرح الصدر، 

ة على حب ور فطس منفو تفاؤل بذلك حسًنا، والبد، فكان اليف قلب الع ويسببه
وسرورها   هارحف لك بذد ا لفعل ليزدا زيتها علىعطيبة عند ة الكلممساع ال

  رواه أبو داود  الفأل(. انه: )أحس ملسو هيلع هللا ىلص قالك ذلول ا برهبا جل وعال،هوحسن ظن

ُه  اَت ل مُه، و َأصَحابُ  َوقُِتلَ ، ِدهِ ل ن بُحوِصَر َوأُوِذَي َوُأخرَِج م ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّيبّ  ، (3919)
 .يُعِجُبُه ااِلسُم احَلَسنُ اَءُل و فتاَن يك  ك لذ عمَلِد، و لوَ ا نِستٌَّة م
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 اء بعض الصحابة والصحابيات؟ملسو هيلع هللا ىلص على تغيري أمس  ما سر حرص النيب  .582
 نيِد بعَحِديِث سِمن  ورد  ماك هذا له عالقة أحياان جبانب التفاؤل، ومن ذل

ُه )حَ َأنَّ جَ  اْلُمَسيَّبِ  ؟ قَاَل: امسِْي (َما امْسُكَ )اَل: فَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص( َقِدَم َعَلى النَّيبِّ انً زْ دَّ
يب، قَاَل اْبُن  أَ يهِ َأاَن مبَُغريٍِّ امْسًا مَسَّانِ  : َما ، قَالَ (َبْل أَْنَت َسْهلٌ )قَاَل:  .َحْزنٌ 

  (6193)   رواه البخاري  ". ِفيَنا احْلُُزونَُة بَ ْعدزَاَلتْ َفَما "اْلُمَسيَِّب: 

 (؟كفأل   وال ، أل هللا )فة: لو قم ةحما ص .583
 1. وز، ألن الفأل ليس من صفات هللاجي ري التعبا هذ

 

 . عوحكم عليه العلماء ابلوض  ،هناك قول ) تفاءلوا ابخلري جتدوه( وهو حديث ال يصح  - 1
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 لثاملبحث الثا
 ة مشروع ريغ  وأقوالأفعال 

 ن؟واعناملقصود من هذا ال ام .584
 ع.الشر  ا تهلفخاملا، ل واجب احلذر منهاهناك أعمال وأقو أن  نياب دو قصامل

 ؟ رألمو ل هذه ااجب التحذير والنصح ملثمن الو  له .585
 . كان أو فعالً    عتقد، قوالً امل فاءى صل إال عيقوم  ن الدين الأل، نعم

 ؟ نياملسلم لصفوففريق  ه تفي دع والب الشركياتمن هل التحذير  .586
ك، من هذا ر ة من كل بدعة وشاياحلة فيتصى ل قائم ع نيحينما نعلم أبن الد

من كل  ةاى صفاء احليمني ال يقوم إال عل ني املسل قيقي باحلاع تمجاالن زم أبجن
 . تعاىل يبغضه هللا رمأ

 و ما يتعلق ابلغلألول: لب ااملط

 ما تعريف الغلو؟  .587
 فيه. فراط اإل و دّ هو جماوزة احل لوالغُ 

 ؟ ولة على خطر الغللداا ةلما األد .588
هني وهذا  ، (171النساء:) ﴾ُكْم نِ  ِديا يف  اَل تَ ْغُلو أَْهَل اْلِكَتابِ  ايَ ﴿ :تعاىل قال - 

 .ا فيه و عهم فيما وقعقو الذي أ ببلنا عن الس  هلم وإخبار 
  رواه  . (لغلووالغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم اايكم إ ) : ملسو هيلع هللا ىلصال قو  - 

 (3057)نسائي ال
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 فيها؟ الغلو لوج و كن مألمور املا ما .589
 :ك لن ذوم، ةكثري   راألمو 
رمي،  رى ابن مت النصاطر ما أ ك  ينو طرُ )ال تفيه:  لغلوا منحمذرًا  ملسو هيلع هللا ىلص قال  - 

 .(3445)  خاري بل ارواه له(.  سو هللا ور   دعبٌد، فقولوا فإمنا أان عب
  ان ك  منأال إن مم قبلها: )ن السري على هنج األأمته م حمذرًا ملسو هيلع هللا ىلص ل وقا  -

د جاس م بورلقا واتتخذ أال فال األنبياء مساجد قبورن و كم كانوا يتخذل بق
 (. 532)  رواه مسلم ك(.ن ذلإين أهناكم عف
(،  437)  ير رواه البخا د(م مساجهئ اينبا قبور أو هود اختذل هللا الي ات)ق: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  - 

 (. 530)  لمسمو 
 ، غري ملسو هيلع هللا ىلصه بُرز قرب وال ذلك ألل»و ة: عائش  تالنصارى(، قالسلم: )و د موزا
 (. 4441اري )رواه البخخذ مسجًدا«. ته خشي أن يأن

ِإنَّ أُولَِئَك ) :بشةرض احلأب  ه كنيسة لكراتملا ذ  ألم حبيبة وأم سلمة ملسو هيلع هللا ىلصوقال  - 
  ِه َمْسِجًدا، َوَصوَُّروا ِفيهِ ا َعَلى َقربِْ اَت، بَ نَ وْ مَ صَّاِلُح فَ الُجُل رَّ ل ِفيِهُم اِإَذا َكانَ 

(،  427) بخاري رواه ال (.ِقَياَمةِ ْوَم الْلِق ِعْنَد اللَِّ ي َ  اخلَ  ِشرَارُ ُأولَِئكَ تِْلَك الّصَوَر، فَ 
 (. 528ومسلم )

، القبور ىلإال تصّلوا : )ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ال:ق نوي د الغثر م يبأعن    -
 (. 972م )سل ه مرواا(.  يهل عا وال جتلسو 

 ؟ مدين آ وقوع للشرك يف بن أول مىت كا .590
   .ملسو هيلع هللا ىلص د نوحٍ عه يفع وق

 ظيم؟عاخلطأ ال اب هذما سب .591
 هلل.  ك اب الشر ، وهو الذي أوصلهم الحقاً إىلاألولياءو ني صاحلال به الغلو يفبس
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 ؟ابقالس ير  التقر ليل د ما .592
ُرنَّ َود ا  ْم َواَل َتذَ َتكُ آهلَِ  ُرنَّ ذَ اَل تَ ُلوا اَوقَ ﴿ :ىلاعقوله تفسري يف ت سن عباعن اب

ال  جء ر أمسا" فقال هذه: (23نوح:) ﴾ارً سْ َق َونَ  َويَ ُعو وثَ غُ ي َ  َواَل اًعا َواَل ُسوَ 
إىل  صبواانمهم، أن قو طان إىل نوح، فلما هلكوا أوحى الشي  من قومصاحلني

 إذا  ىتح بد،عتفعلوا، فلم ف  ائهم، مساب ومسوها أبوا جيلسون أنصام اليت كانهجمالس 
 (. 4920ي )رواه البخار  ."بدت لئك وتنسخ العلم عُ هلك أو 

 نوح؟  ومق  تماثيل يف هذه ال مع ك ر ش لء ااج كيف .593
ا ماتوا عكفوا على قبورهم لسلف: ملاحد من اري و ال غق" :يملققال ابن ا

 1."فعبدوهم داألم عليهمم، مث طال لهثيصّوروا متا و 

 وجودا يف زماننا؟ يزال م ال راألم هذاهل  .594
،  ني حلصاوالاء ي ور األولن تعظيم قبدم م آبين ه عند بعضجند ام معنعم، 

 ني.احلالصلو يف هو الغا إذً ب له، فالسب ثالاملرب ن ضتغين عألمر ا ةهر وش

 ّذر العلماء من هذا األمر؟هل ح .595
 يد:  كتاب التوح  يفالوهاب  دعبن مد بام حمل اإلمقاك ولذل نعم، 

 ني(.   الصاحلينهم هو الغلو يفد همركما جاء أن سبب كفر بين آدم وتب اب - (
  هللا  دون مند أواثاًن تُعبها صريّ ياحلني الص ورقب يفو لغل ا أن ء يفجا ابب ما)  -

 .  (تعاىل

 ام رمحه هللا تعاىل؟وضعها اإلم الرتاجم اليت  دة هذهئافما  .596
 

 ( 184 / 1)لشيطان  يد ا اصفان من م إغاثة الله  - 1
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رك لش ا وقعأ ذيالبب لس ا بيان  فيها ، حيثرها وفهمهاتاجم ينبغي تدبّ لا هذه
 آدم. ابن يف

   نب القبور؟جا لت الشريعة يف عامف تيك .597
 ها.  بترتعن م رفعهاومل تتنزهلا عن مكانتها، طت، فلم توسّ  الشريعة

 ؟ربناسب للقبور واملقاملا القدر عةريلش عطت اكيف أ .598
 ، ما أييت: الكرمي للقبور عيشر المن األمور الدالة على التقدير 

  دي تعا ابلنعال، النهي بي، املش هابين ة اجحلاء قضا، ها ليس علو يت: اجل اآلحترمي
 عليها  االتكاء تومنعوه،  وحنعليه بنبشٍ 

 ها.ل هأم على الس ال، العظةلالعتبار و ا هلرة  اير الز تكرا وسّنت اآليت:
 يًا هلم. ألهلها وتكر  اوكل ذلك احتامً 

 ة؟ملكانمن ا قبور إليهاوصيل الب عدم ت اجلو ا ما األمور .599
 :تيةآلا ورألما محتر 

 عندها.  صلىاجد يُ ذها مس ااخت - 
 ىل.  عاون هللا تصحاهبا من دأء دعا - 
 رب. ق الش بناؤها ورفعها فو تشييد  - 
 . ادً ا عيهتر ايز   اختاذح عندها، أو ذبال - 

 ا موالد.هي جعل هلا وملن ف  - 
 . أو يدفعون شرًا جيلبون خريًا، مأهنت االعتقاد يف األموا  - 
 ا. هلحو ، أو الطواف دهاعن سعتكاف ابجللو الا لة طاو إأ ا، هبتاب  كالترب   - 
 ك.و ذلو تُقبل، وحنو يسجد أكع هلا أن يُر ذلك أمن  أخطر - 
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 حلني؟يف الصالو لغا طضاب ما .600
ى عليهم من الصفات اليت هي من فضييث ة احلد فيهم؛ حبز و اجمعدم  بطهاض
   ا.شرً ن عو يدفو أخريًا،  بوناعتقاد أهنم جيل  تعاىل، أو هللا ئصصاخ

 ؟ورقبالط الغلو عند  باض ما .601
عن  ما هو خارج  أو عندها عل هبا يث يفيها، حبد فاحلجماوزة ن م ضابطه احلذر

   يعة.ر د الش ح
 عظة وتذّكر املوت.ل ل القبور ة ر ايز  سلمنيوقد أبيح للم

 ئم مالتما يتعلق ابلرقى واطلب الثان: ملا

 . ئمماما يتعلق ابلت الفرع األول: 

 ؟ ئمتماال  فما تعري .602
 رًا. فع شو يدا، أب خريً ل جي ويعتقد فيه أنع وضي وا يعّلق، أم لك  هي :لو األ

   .جلماهلا حلسدمن إصابتها اب نو خيش  اليت الدواب  ق يف رقاب عل ي ما يُ الثاين: ه
ء  اسدين، أو اتقاحلا شرى األوالد التقاء يف الدار، أو عل  عالثالث: هي ما يوض
 ني.اجلن والشياط

 ا؟هما أقسام .603
 . ة نيرآقمتائم  -كية ر ش  مئا: متسمانق هي
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 . لشركيةا ئم أوال: التما
 ؟الشركية لق ابلتمائم يتع ن مابياما  .604

الستعاذة هبم  او  شياطني،لاب  ثةستغاعانة ابجلن واالستاال ىعل  تملتهي اليت اش
ملقصود  يُدرى عن اوالف عر ت لى طالسم وكتاابت ال شر، أو احتوت علامن 
 هبا.  

 ئم؟ ماتال  م هذهما حك .605
 ام وشرك.  ر ح اهنأ شك ه الذه

 هذا احلكم؟ ل ليد ما .606
ْل ُهنَّ هَ  ِبُضرٍّ  للَُّ  ارَاَدينَ أَ  نْ إِ  للَِّ ِن اا َتْدُعوَن ِمْن ُدو أَيْ ُتْم مَ ُقْل أَفَ رَ ﴿ :تعاىل لاق

 ْيهِ لَ عَ   اللَُّ يبَ سْ ْل حَ ِه قُ ْل ُهنَّ ممُِْسَكاُت َرمْحَتِ هَ  ةٍ محَْ ِه أَْو أَرَاَدين ِبرَ َكاِشَفاُت ُضرِّ 
 . (38الزمر: )  ﴾ كُِّلوَن تَ َو مُ ُل الْ وَكَّ ت َ ي َ 

 ال ذلك  لخليط، كالشرك، ولبس احللقة وا نطالعلى بليل يف هذه اآلية د
 . يهف ببس بس ولي لب اخلري، جيوال ه، منوال ينع  ضرال يكشف

 النبوية؟  لسنةمائم الشركية من اما أدلة حترمي الت .607
  التولة و  ممائالتو  ى قر ال)إن  : ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا سر  لاق قال:  دمسعو  عن ابن  - 

 (. 1536) وأمحد   (، 3883)  رواه أبو داود  (شرك
فاره فأرسل عض أسبيف  ملسو هيلع هللا ىلص يبالن ع ان مه كأن   ارينصاألبشري  أيبعن  - 

رواه الدة إال قطعت(. من وتٍر، أو ققالدة  ريعة ب يف رقب قنيّ )ال يب: والً رس
 (. 2115(، ومسلم )3005البخاري )
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من  يده حلقة يف جالً ى ر أ ر  ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاو سر  أن ني ن بن حصراعن عم - 
ك  يد تز الفإهنا  افقال: )انزعهاهنة. الو من : ؟ قال ه( هذ)ما قال: ف َفٍر،صَ 

 (. 20000) اه أمحد و ر  عليك ما أفلحت أبًدا(.ًنا، فإنك لو مت وهي هو إال 
أمت هللا  متيمة فال ّلق مرفوًعا: )من تع ن عامٍر د بسنده عن عقبة بمحوأل  -

  )من ة: رواي يفو ، (17404واه أمحد )ر  له( ع هللاود  ة فالق ودعل عت ، ومنهل
 ( . 4/154د )أمحرواه  .رك(فقد أش مةيمت تعّلق

تال قوله  و  ،هطعفقمى  يده خيط من احلأنه رأى رجاًل يف  فةيذوعن ح - 
 ( 106:يوسف) ﴾نَ  ُمْشرُِكو مْ  َوهُ الَّ إِ  ْم اِبللَِّ َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرهُ ﴿:تعاىل

ًئا: َأاَل تُ َعلُِّق شَ قال ُعَكْيٍم  ْبنِ هللاِ  َعْبدِ ْن عَ وَ   - ِمْن ُت أَقْ َرُب اْلَموْ " قَاَل: ،؟ي ْ
ًئاَعلََّق شَ َمْن ت َ ) : وُل هللِا َرسُ َل اقَ ، "ِلكَ ذَ   (. 2072)  التمذيرواه  .( لَْيهِ إِ وُِكَل  ي ْ

ة تطول بك،  احليا علل يفعاي رو ) : ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا ل رسو قال: قا ع ويفن ر عو  - 
برجيع دابٍة، أو  و تقلد وترًا، أو استنجى أ، حليتهمن عقد  نأ  الناسربخفأ
 (. 36) داودوأبو    ،(16996)  دأمح رواه  ه(. من ئإن حممًدا بر ظٍم فع

 : التمائم القرآنية ياً اثن

  م من القرآن؟حكم التمائ  ام .608
 نع.  ابمل وقيلوازها، جب يلفق، فالء من اخلهذه فيها شي 

 ا؟يهف قولال رجيح ت ام .609
 وغريه.   ابن مسعود نعابمل القائلنيو الصحيح، ومن ه نعقول ابمللا

 نع؟ ل على املما الدلي .610
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 نع:املى عل لة دالة الدمن األ
  (. 3530رواه ابن ماجه ) (.كٌ شر مائم والتولة قى والتإن الرُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب   -

 لفألعد أن اقواال قرر يفت قدو  الالم،مجع دخلت عليه األلف و : ئمالتما
  دخل يففي رد واجلمع تفيده العموم أي االستغراق،فملا ىل داخلة علام الالو 

 مائم. كل التل ذلك  ك
 (17404رواه أمحد )  (. أشرك قدف متيمةق تعلّ من ) :ملسو هيلع هللا ىلصله قو وك  -

 ذا شرط.ه (قن تعلّ م: )ولوق
 د ياق الشرط تفيأن النكرة يف سيف القواعد  ( نكرة، وقد تقررمتيمةوقول: )

من ة يمتعلق مت من ى كلل ع كر ش لوهو اف وصال لك صدق ذيف م،مو الع
 يمة. يمة ومتيل بني متري تفصغ
  (، ومسلم 3005) ري البخا رواه . (دةقال ة بعريرقب يف قنييب ال) :ملسو هيلع هللا ىلصله قو وك - 

(2115 .) 
 . (: نفييبقني ال)كلمة: 
  النفي سياق  كرة يفقواعد أن الند تقرر يف النكرة، وق : ( ةقالد)كلمة: 

 .  ن آقر  افيه عقدقد  ئدالقال يكون بعض هذه  وقد م،تع
يف  ة نكر ا هذو  . (2072مذي )رواه الت  (إليه كلُو ا ئً ق شيمن تعلّ : )ملسو هيلع هللا ىلص ولهوكق - 

 موم. ر أنه يفيد العر الشرط، وقد تق قايس

 ومها يف حياتنا؟السابقة عم ةلنفهم من األد   فيك .611
أخرى، وقد تقرر يف  و  بني متيمةال استفص عامة من غريت رجسابقة خال الاألقو 

(.  اليف املق العموممنزلة ل زّ من الحتمم االصال يف مقافتترك االس) :نأاعد قو ال
 هلا بتخصيص. وعدم التعرض  مهاو معلة الى د عل ء قاهو البب اجلو فا
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 اط؟ ابب االحتي يف لتحرمي يدخل اب لقولا هل .612
  ا، وهي ق عليهاملتف دةاعفيه إعمال للق نرآلقالتمائم من انعم، فالقول مبنع 

 ( امر حلاة إىل ضي فملا ذرائعلا سدّ قاعدة: )

 زها؟يجي  نم مع ما القول .613
طان  يتيه الش ها قد أيقمعلّ  إن، فيةركلش مائم التا لباب فتح  جبوازها فيهول الق

(! فسًدا نية إن كنت تريد النفعتميمة الفاللتنفع، وعليك اب هذه ال : )إنويقول
 ، ومن غري القرآن.القرآن ا منكله  باب منعت التمائمالا هلذ

 ؟ حلب القليبق ابلّ عه تم لائ تملا عليقت هل .614
هبا ولو  ه قلب لقيتعن أ بدرآن اللقا ء منة لشيئم احملتويلتماق ان معلّ إف ،معن

ب انصراف  عة، وهو وجو ير من مقاصد الش  دو  ملقصوهذا منافٍ  علق،تق المطل
اخليوط واخلرزات ب هبذه القلق ل ع فسًدا لذريعة تاىلتعكليته ابهلل تعلق القلب ب

 ها. عائم جبميع أنوامتنعت الم اقر و واأل دعلو وا

 ت؟كل وق   يف  م تمائيق ال ما حكم تعلز، فجلوانا ابلق ول .615
الء؛ وهو  خلقد يدخل هبا ا امعّلقه تعاىل؛ ألن هللااب إهانة كالم لبفتح ه هذا في

واللغو لهو وال هبا جمالس الغفلةل دخدائًما، أو يس، أو يشق عليه نزعها ان
 لٍ بو  منات سبشيء من النجا ث و ة فتتل ابد وأ غري،ص  لىواحلرام، أو تكون ع

 رآن.لقمن ام مائلت ا نع متهللا  مة كالإهان ا لذريعة، فسدً و غائطأ

إن الرقى : )هل، وقو قد أشرك(ف)ابقة: األحاديث الس  يف  ملسو هيلع هللا ىلصهل قوله  .616
 صغر؟األ كلشر لشرك األكرب أم اا  بهرك( ، يُراد والتمائم والتولة ش
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 بل جتا أهن فإن كان يعتقد ،اقهمعلّ قاد تعاالف ابختهذا أو هذا، كون قد ي
  لربوبية، وإن ا ك يف شر وهو  ربكاألالشرك و ه فهذااهتا الشر بذ فعتدو ري، أاخل
هذه التمائم سبب فع الشر، وأن ديذي جيلب اخلري و لا هو ان يعتقد أن هللا ك
 ر.شرك أصغهذا فاء ء، أو جلب النعمبالالن أسباب دفع م

 بق؟الساما تعليل احلكم  .617
 :بنيبس ليعود ليله عت

 . ارً دال قًعا و بسبب؛ ال شر  يسا لبًبا مس قدعته اأن أحدمها:
 ٌك أصغر.ر ش كرب فوسائل الشرك األ ك األكرب، وكلشر ة لل يل أنه وس  :انالث

 ء يف سيارته؟اشيأاحلكم السابق يتوجه إىل من يعلق هل  .618
البدو  وال تزال هذه الضاللة فاشية بني ":  رمحه هللاقال الشيخ األلبايننعم، 

م  رزات اليت يضعها بعض السائقني أمامه، ومثلها اخل والفالَّحني وبعض املدنيني
سيارة يعلقوهنا على املرآة ، وبعضهم يعلق نعاًل عتيقة يف مقدمة السيارة أو يف ال

 لدكان ، كل ذلك وغريهم يعلقون نعل فرس يف واجهة الدار أو ايف مؤخرهتا ، 
يه  وطمَّ بسبب اجلهل ابلتوحيد ، وما ينافا عمَّ ك ممموا ، وغري ذللدفع العني زع

ل وال أنزلت الكتب إال من أجل ثت الرسمن الشركيات والوثنيات اليت ما بع
 اليوم ، وبعدهم إبطاهلا والقضاء عليها ، فإىل هللا املشتكى من جهل املسلمني

 1 ".عن الدين

 

 ( 492) ( 890 / 1) ة  ديث الصحيح األحاسلسلة  - 1
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 لُرقى: ما يتعلق اب نثالاالفرع 
 قى؟  ما الرُ  .619

من  وه، وحن على املصاب مبرضٍ م قراءته وهي ما يتالعزائم،  ىسمت هي اليت
 .جمهولةات ذعو تو  سمال، أو بطاملباحة  ةآن واألدعير قلا

 ما أنواعها؟ .620
 شركية.  قىور ،  شرعية  قىر  عان:هي نو 

 الشرع؟ لرقية منكون ات مىت .621
  ية الصحيحة.دعواألابلقرآن  يةرقلاخلت عن الشرك، ك اعية إذتكون شر 

 هلا يف الشرع؟ يصخ هل ثبت الرت  .622
،  (2200مسلم) هرواشرًكا(  ن كمل تما  لرقى: )ال أبس ابملسو هيلع هللا ىلص قوله كما يفنعم،  

ل جربي قىوقد ر  ،(5705) ير بخالارواه مُحّة(  عني أوال من ة إيقرُ  )ال ث:يدوح
ك، من شر  يذيؤ  شيءل ك  رقيك، منأبسم هللا )عروف:يث املدابحل ملسو هيلع هللا ىلص النيبَ 

 . (2186) رواه مسلميك( رقأ هللا فيك بسمسد، هللا يش فس ،أو عني حاكل ن

 مر؟هلذا األ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب هل حث  .623
  اه رو النظرة(.ا ن هب إ ف ا،)استقوا هل رة:ا ُصفهب ريةل جاهأل ملسو هيلع هللا ىلصم، قال عن

 (. 5739)ي ر خاالب

 ية؟رعلش ا رقيةالط شرو ما  .624
 :شروطة ث ة ثالرقية الشرعيمن العلماء لل  ع كبريمجاشتط 
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 .الصحيحةة ردوا ال دعيةاأل أوتكون بكالم هللا تعاىل، ن  أ األول:
 عريب.ن ال للساكون ابن تأ :الثان

  ي ا هإمنو  ااهتبذي تشف الرقية هذه العليه أن  واملقروء لقارئد اقتعين أ الثالث:
 ىل. تعاهللاهو  قةيقاحل والشايف يف من أسباب الشفاء،سبب 

 مىت تكون الرقية من الشرك؟ .625
ىن، أو عمة املغري معلو م متتمات وطالس علىة مل شتكون م ما ت حين تكون شركاً 

 اب.صعن امل مهثر ا أفعو لري ني ة ابلشياطواالستعاذ االستعانة على تل اشتم

 ميه؟حر بت كمحلجه اما و  .626
) إن : سابقال ثحلديرك كما يف احتريه، وأنه من الش  يف  الشك  النوع اذه
 رضوا اع احلديث: ) ويف، ركيةى الش الرق لرقى والتمائم والتولة شرك(، واملراد هناا

 رواه مسلم  ن شرًكا(. تك مل ابلرقى ماس  أبال  ،ماكلّي رقع

 ؟الناس حياة بعض قى يف الر  هذه دجواتت أن   كيف ميكن .627
 ضعها أو أوراق ي ثل: حجاب، أو خامت، م ،ةكثري   أمور يف ةعموضو ن تكو 
 وغري ذلك. .. سه مالبيف نساناإل

 1 رسح لاملطلب الثالث: ما يتعلق اب
   لغًة؟ حرلس ا ما تعريف .628

 ببه. ُطف سولي َخفِ  هو ما لغة: حرالس 

 

وكتاب  ، ( 2/5 )بتصرف   –بن عثيمني ، الالقول املفيد على كتاب التوحيد، ( 1/517)  ولب معارج الق  - 1
 ( 158للحمد )ص  ، السحر
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 اصطالحاً؟ حرف الس عريت ام .629
 وبقل ال يف رثقد يؤ نات وعية وتدخيو ه، وأدم بتكل ي المكو  قىهو عزائم ورُ 

 . هاملرء وزوج رض ويقتل ويُفرق بنييحفدان باألو 

 ر؟م السح لّ م تعما حك .630
 هذا من احملرمات، ويصل إىل الكفر. 

 فيه؟ فري تكبب احلكم ابلس ما .631
م، أو  هل بحالذب هلا مبا حتب؛ من يتقرّ د أن بع الإالشياطني ه ينعت ال الساحر

 و ذلك.حنو   ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوللل  تعاىل، أو  ، أو سّب هللافصحهانة للمإ

 العلماء يف هذا احلكم؟  تبيانما  .632
 حنيفة ومالك حر ويستعمله، فقال أبو اختلفوا فيمن يتعلم الس "قال ابن هبرية: 

يب حنيفة من فصل ذلك، فقال إن حاب أفر بذلك، إال أن من أصكيوأمحد: 
قدًا أنه  لمه معتقدًا جلوازه أو معتتعلمه ليتقه أو ليتجنبه فال يكفر بذلك، وإن تع

ينفعه فإنه يكفر، ومل ير اإلطالق، وإن اعتقد أن الشياطني تفعل ما يشاء فهو  
ك، فإن وصف ما  له صف سحر إذا تعلم السحر قلنا ال الشافعي: قو  ".كافر

ثل ما اعتقد أهل اببل من التقرب إىل الكواك ب السبعة، وأهنا فر مبيوجب الك
يوجب الكفر، فإن اعتقد إابحته نها فهو كافر، وإن كان ال تفعل ما يلتمس م

 1.  "فهو كافر

 ور؟فيه حمذحر، هل حرص الزوجة على كسب قلب زوجها من خالل الس  .633
 

  ( 48 –  47/ 2)تفسري القرطيب(، و 469/ 13البن حزم ) احمللى  (،2/226)  اإلفصاح عن معاين الصحاح - 1
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مسعت رسول هللا قال:  وعن عبد هللا بن مسعود ، ة لَ وَ ت، هذا ما يقال له الِ نعم
  وابن ماجه  ،( 3883)رواه أبو داود  .( إن الرقى والتمائم والتولة شرك)  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص

(3530  )        
 1". ه وهو الذي ُيبب املرأة إىل زوج"من السحر، قال األصمعي:  ة ضربٌ لَ وَ والتِ 

 اً فيه؟  ختدم الساحر حبأن الشياطنيهل يتصّور  .634
ه بعد دمخت اعينيه، لكنه  دامه لسو ا ستخد يشك عاقل أهن! والذاه ورال يتص

 وقوعه يف الشرك.

 ة؟ ولقملاه هذ ما دليل .635
َا حَنْنُ ُقواَل ىتَّ ي َ حَ  َأَحدٍ  نْ  مِ نِ َماَما يُ َعلِّ وَ ﴿ :اىلتع قال َنٌة فَ  فِ ِإمنَّ   ﴾ رْ  َتْكفُ اَل ت ْ

 .رفكل سبيل ل  العمل به ذلك أن تعلمه وتعليمه و ن بفبا ، ( 102البقرة:)
اآلخرة، قال   يفأي نصيب ما نهيعاون بذا التوهلذا ليس من بعد ه 

   . (102:قرة بال) ﴾  َخاَلقٍ ْن مِ ِة رَ خِ ا َلُه يف اآْل مَ ُه اتََ َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اشْ ﴿:تعاىل

 سحر عموماً؟التحرمي من  أمور ال ةالسابق تاياآللتحذير من كيف نفهم ا  .636
  في، و اق النوهي نكرة يف سي ﴾دٍ حَ أَ ﴿ ا كلمةهجند في ةقسابال اآلايت 

ال نه ، وقد نفي النفي املطلق، فدل ذلك على أظ والنصيبحلاوهو  ﴾قٍ اَل خَ ﴿
ا فغنه يكون كافراً، وهذ إلسالما من مطلق رجخ منو  انيمعه مطلق اإل ىيبق

ون دان بالسحر لإلنس أييت  إذ ال ع الشركأنوا  نم سحرال نأب لمح، فنعواض
 شرك.

 

 (12/158وي )للبغ  ،شرح السنة  - 1
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  ر؟احلس ة ابعقو ما  .637
 عقوبته القتل. 

 م؟ ك احلهذا  دليل ام .638
 (. 1460) ي رواه التمذ(. ف سيابلًعا: )حّد الساحر ضربة  و رفم  عن جندب 

 هم؟نعضي هللا ر  بةحاصلا ندع  ةبهذه العقو  هل حتققت .639
 ب عمر بن اخلطا ب بدة قال: كتبن ع ةالبخاري عن جبنعم، ففي صحيح ال

 ٍي  البيهق رواه". رسواحث الا ث لن: فقتقال رة(،حوسا : )أن اقتلوا كل ساحر

سحرهتا  هلا  اريةتل جا أمرت بقضي هللا عنها أهنر  ةص، وصح عن حف(16498)
 لت. فقت

. اه ( ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ب حاأص ثة منالثعن عاىل: )تهللا ه رمح داإلمام أمح قالك ذللو 
املسلمني بل عليه عمل  ف، خمال هلم رف ة وال يعهؤالء الثالثله عن تقأي صح 

 هذا.ىل يومنا إ

 ة؟حر س له ااب علينا جتلواجاما  .640
 ذا املنكر العظيممن هرهم م، بتحذياء بذل النصيحة هلدتبعلينا ا اجبو لا

 رة. خواآلا لدنياذلك يف  غبةن ممم هفيوختو 

 م؟ه ند عن فساده معصح ويبتنتي مل نمع م لعماذا نف .641
  من أنصار  يديه؛ ألنهجب األخذ على واح فاللنصاب  مل يرتدعمن ُعّلم منهم و 

ب فيه، مع  احلكم املناس ذاألمر الختا ة والإىل هأمر ع الرجيم، مع رف يطانالش 
 .عيةطلقا للدالئثبات ذلك عليه ابلى إرص عاحل
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 ؟ قيقةحهل للسحر  .642
ا  ا وقوًعا، ومنه مرهثكهو أوزوجه و  ءني املر ب قرّ يف نه مام فله حقيقة،  ،نعم

 ل.يقت نه ما جلنون، وميصيب العقل اب ماومنه ض، ملر يسبب ا

 احلكم؟  ة هذا لأد ام .643
   :أييت ما هيل لد
ٍق اسِ  غَ َوِمْن َشرِّ  (2)َلَق َما خَ ِمْن َشرِّ  (1)َلِق ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ اْلفَ  ﴿:ىلاوله تعق -

  ﴾ا َحَسدَ ذَ اِسٍد إِ َوِمْن َشرِّ حَ ( 4)َقِد اْلعُ  فَّااَثِت يف رِّ الن َّ  شَ ِمنْ وَ  (3) ِإَذا َوَقبَ 
 احرو س لهن او  ،دقلعا شر النفااثت يفن تعيذ مأبن يس   أمر النيبفقد 
 .قيقةكون إال حماله حواالستعاذة ال ت عقد،فثن يف الني الاليت

َ   ا ُق   واَل  ي َ ىتَّ ْن َأَح   ٍد َح     ِم    انِ َم    لِّ َوَم   ا يُ عَ ﴿عاىل:ل توق   ا - نَ     ِإمنَّ  ﴾َتْكُف   رْ   فَ   اَل ةٌ حَنْ   ُن ِفت ْ
ل   ه أن  عل   ى ي   دلّ  يعل   م وه   ذاأن   ه م   ا ي   تعلم و  ذه اآلي   ةه     فأثبت   ت (102البق   رة:)

 .حقيقة
ُهمَ مُ فَ يَ تَ َعلَّ ﴿ :تعاىلل اقو  -  (  ۱۰۲)البقرة: ﴾ َزْوِجهِ  وَ ْرءِ مَ َن بِِه َبنْيَ الْ ا َما يُ َفرُِّقو وَن ِمن ْ

لى فدل ع السحر، بسبب ومشاهد وه يثر حس فهو أ  ،حقيقة لتفريقا ذاوه
إمنا هو  بسبب السحر  الزوجنيبني صلريق احلاأن له حقيقة، فهذا التف

 .ةر السح  اليت تطيععمل الشياطني

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصيب ن لا على  السحر قعهل و  .644
 ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا سحر" قالت: رضي هللا عنهاعائشة  نعم، ففي الصحيح من حديث

  لم مسو  (5763البخاري ) هارو  "...صم.ألعن اد ببيل لهيق، يُقال  زر بينمن  يهودي

  شفاء إمنا (، واليناشفإن هللا ملا حّل عنه: ) الق ملسو هيلع هللا ىلص وفيه أن النيب ، (2189)
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ذن  ض إباملر نه يوجب أحقيقة و ه ل ن أ ى، فدّل عل رضوال املوز  علةال كون برفع ي
 هللا تعاىل. 

 بق قوله؟ما سد يؤيّ ع هل الواق .645
وعند  ه، توجق ز طلّ وي، نّ وجيويوت  ور يرضسحمللنا نشاهد اال ز  نا فإن ،نعم

عراض ك من األلذ انني، ويزبد ويتقيأ، وغريجملكا  رفة عليه يصرخ ويتصقراءال
 ؟!لهة قيقحد ذلك ال بعيُقال   كيف، فسحرسببها ال اليت

 كم؟ ا احل هذلف يف خا اك منهل هن .646
  ، فما وافقلمن جهة العقوهلم ح مور ألألهنم ينظرون ل  ،زلة عتاملنعم، وهم فرقة 

 بطالن. لواطأ حكموا عليه ابخل وهلموافق عق ي ملا وم به،ا كو سّ م متعقوهل

 ارًا؟بتاعهل لكالمهم ورأيهم  .647
 مهم.العاقل بكأي ت  يغ مهم، والعربة لكال ال

  زمننا؟ ه يف أتثري السحر و  ر وجودنكي من كانهل ه .648
ة على  ر قوهلم القاصمون عقدين يذأي ال لعقالنيون!م اهل النعم، الذين يُق

 حة. حيلصا وص الشرعيةالنص

 ود السحر؟ي وجي ينفة الذج ما ح .649
  تهم هلا، وحجحقيقة ت ال االلسحر إمنا هو خياالت وانفعان ن أقدو يعتهم 
 ة. نآن والس قر ال يف وجودأنه ممع  ر،رفض وجود السجي عقلأن ال ة علىقائم

 حرة؟ور الس من شر  ةلعصمكيف ا .650
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 : منها  أبمورّرهم ش من ماتصاالعيتحقق  
 .ار من ذلك ثاإلكو  م هنمذة اعستالابىل،   هللا تعاىللجوء إصدق ال األول:

نا يف  شئون لكلنبوية يف  ا واألوراد روعةاملش كار ذ األاحلرص التام على  :انالث
د  نالء، وعدخول اخل، وعند ب و ثلنوم، ولبس االساء، وعند باح وامللصا

 يت واخلروج منه.ول للبالدخ
 ها يفقرأمن  فإن وم،عند النو توبة، ءة آية الكرسي دبر كل صالة مكراق :الثثال

 صبح. ىت يح انفظ، وال يقربه شيط حان هللازل عليه ميمل  لةلي
 مه.يو مسلم سائر ه حصن لل لوتر، فإنواليل م العلى قياص احلر  :ابعالر 

 مسائله. ا منوشيئً  ا خطرهنمن حول تعليم، و كمهم حلّ عت اخلامس:
   رة. رة البقو وًصا سيت بقراءة القرآن فيه، وخص البصنيحت :سادالس 

 بيوت الن التماثيل( م -ومات الرسواح )ات األر ر ذلصو ا جا ر خإوب جو بع: اس ال
 ة. ئكلها املالتدخ حىت

 به؟ م كح لذا للقاضي له ل ميكن رفع بعضهم، هر بتطليق الساح لو تسّبب .651
ق من ال الط عيوق الن ذلك حىت تثبت مي أن يالقاض ىكن، وعل هذا ممم نع

 .نشيطاال ا مقصودن حمققً يقع طالقه شرًعا فيكو 

 ه؟تُقبل توبتاحر س لا  بذا اتهل إ .652
بل منه تقب واتب  ذنيف قعأن من و سنة وال كتاب الن املتواترة مألدلة ا دت ور 

َب َوآَمَن اتَ   َمنْ ِإالَّ ﴿  :تعاىل ا، قالحً و صنانت التوبة ك  ور له، إذاأنه مغف توبته، 
 ،وقال (70ن:الفرقا) ﴾َناتٍ َحسَ  مْ هتِِ  َسيَِّئاِئَك يُ َبدُِّل اللَُّ حِلًا فَُأولَ َصا َماًل عَ  َوَعِملَ 
 للَِّ ِإنَّ ا  َرمْحَةِ  تَ ْقَنُطوا ِمنْ ِهْم اَل ى أَنْ ُفسِ لَ َرُفوا عَ يَن َأسْ ِعَباِدَي الَّذِ  ُقْل ايَ ﴿  :تعاىل
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   .(توب هللا على من اتب يو ) :  الوق ،(53زمر:ال) ﴾ًعا يوَب مجَِ الّذنُ ْغِفُر  ي َ للََّ ا
 .(1048)   (، ومسلم6436) ي رواه البخار 

 فاعله؟ لهللا أن يغفر  ظيمةالع  رئالكبامن  وهالسحر و  توقع أنيُ  هل .653
ْن  َوإِ   هَلُْم َما َقْد َسَلفَ رْ فَ غْ تَ ُهوا ي ُ ن ْ ِإْن ي َ  يَن َكَفُرواذِ لِلَّ  ُقلْ ﴿  :رأ قوله تعاىلقن ما نيح
أََما   ُرو مْ عَ اَي ديث: ) احل ويف  ،(38األنفال:) ﴾  اأْلَوَِّلنيَ تُ نَّ  سُ تْ ضَ  مَ فَ َقدْ  ُعوُدواي َ 

َلَها مِ ْجَرَة جتَُ ْمَت َأنَّ اهلِْ َعلِ  ْساَلَم ا َعلِ نُوِب، اَي َعْمُرو أَمَ َن الذّ ّب َما قَ ب ْ ْمَت َأنَّ اإْلِ
َلُه ِمَن الّذنُوبِ  نَ ّب َما َكاجيَُ   (. 17827)  أمحد اهو ر  . (قَ ب ْ

  ت ر فإذا ظه منها، طنقي ة هللا أو ن رمححر مييأس السا أني غبني الفنقول: 
 يكّف عنه، وأمره إىل هللا تعاىل. ه  إنف لنصوح منهبة اتو الات عالم

 ؟ ا فيها آخر ر ما أو أر لو كم  ا احل أو  لقاضيل ما احلكم .654
ليت ينة االقر  دجو و  ثبوت توبته عنده، أو لعدم  لقته أنه يُ بئ ان كم أو ى احلا إذا رأ

 .جتهاداال أجر يف ما لك، وهلذ  ما لهة فبو تل لاه و تكذب دع

 هنا؟دو ا و مس أ لنفلى اع حرلسابت هبا جناية ايث ليتا  ق ر طلما ا .655
 يت: أيذلك هي ما صل هبا من تلك الطرق اليت ُي

اب أو أص ،انً فال قتل ذيال قّر أنه هو أييت الساحر ويأن  ، أيارقر اإل :لو ألا
ؤخذ به  يُ  نهفإ ررااإلقط شرو  ت توفر  السحر، فإذجلناية ابفالاًن هبذه ا

 اجلناية.  ههذ لث م يفشرًعا ما يثبت ويثبت 
ا شروط  الن، قد توفرت فيهمالن عدرج د شهأن يأي  دة،اهش لا: الثان

 الشافعية. ور خالفًا ملذهبمهاجل قولذا وه ر،ساحاًن فاللشهادة أن ا
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 اجلانب؟  عمول به يف هذاملهو ا ر و مهل اجلا قو اذمل .656
عد او قناية، فاجلثبات طرق إ منادة طريق أن الشه ثبات إ يفن إوم فمما هو معل  
 ثبات.اإلشهادة يف العمل ابل عة تقتضيشريلا

 ة؟ ه الشهادالواجب النظر فيه مع هذ ام .657
 تدع جمااًل للريبة  وال حلال بدقة،نف اة تصّسر فم دةشها ال ن هذهالبد أن تكو 

 ا. م شرعً ادهتد شهتعتكون ممن ت نأو  شك،وال

 ؟ ال أمذ هبا ؤخهل يُ حر، ف اس الناس أنهمره بني  هر أشتمن ا ما القول مع .658
مات  هذا سببا مهما لوضع عال علجت، بل رًا خذ هبا فو يؤ  أنه ال قيق يف هذاحتلا

ويتحقق منها،  ثبٍ اقبته عن كم مر وتت له،اح يفظر لينلرجل ى هذا افهام عل است
كون  ي ناس ل اما انتشر بني  ليس كلال ف، وإهتمتت معاقب ه يل ع ذلك فإذا ثبت 
 صحيًحا.

  ًرا( ن لسح ا من البي إن ) ني: ح يح بن عمر يف الصا يثحد يف  ملسو هيلع هللا ىلصهل قوله  .659
 ؟ ذم أو مدح

 . ملدحفيه افهم أخرون أن الذم، و  علماء أنه هذا خرج خمرجلا عضفهم ب

  هذا؟ ول يف الق صيلفت ما .660
واألول  قلت:» (: ديحكتاب التو   حر ش)يف يمان بن عبد هللا شيخ سل ال قال

طل  اب لا ويبصت الذي فيهو ه، وهال كل  انلبعض البيرج الذم خم رجه خ ن أأصح، و 
و  احلد، أ  يكون فيه بالغة زائدة عنو أ  ه حق،أنهم السامع ه حىت يتو نوحتسي

و ذلك، فسماه  وحن يذهب ابحلقنه فببياوم قالسحر ىت يح ومةخلصقوة يف ا
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ق ملشر اجاءه رجالن من  ملا وهلذاسحر، لال القلوب كيمتيس نه سحرًا؛ أل
 .  "رًا حالبيان لس  نإن م ": ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا  سو قال ر ما، فاهن الناس لبي با فعجب فخط

   ( 5146) ي ار رواه البخ
،  امً حك ا كانمإال الشعر فجنسه مذموم ، خبالف جنس البيان فمحمود  ماوأ
  صوير أو ت ،ب واإلطنااب ه س إذا مل خيرج إىل حد اإلإال مد البيان ال ُيلكن و 

تدل   ى هذال وع موم،فمذ هذا احلد خرج إىل  افإذ ، الباطل يف صورة احلق
يتخلل بلسانه  ي لذل ان الرجاملبليغ يبغض ا إن هللا »  : ملسو هيلع هللا ىلص  هلو قكحاديث،  األ

 . ( 6543)دأمحإلمام واه ار .  هنا «رة بلساخلل البقكما تت

 أنواع السحر؟ يف  النميمة إدخال ما وجه .661
م د، والنّمافساإلق وايود الساحر هو التفر إن مقصسلف، فلا فهميق ن دقم هذا
 ،ةأفرادها بسبب منيم رقفت بيوت  نم م، فكمعظبل وأًما، اذا الفعل مته يفعل

 سبببق م من نفس قتلت بغري حيمة، وكعداوة بسبب من بتقل وكم من حمبة ان
ا رهً كو  ًداحق قلبتانيمة، وكم من خلٍة من بعًدا بسببول رب حتن قمم يمة، وكمن
رًا  فه مل يفعل كنذلك؛ ألال يكفر ب كنه ل ساحر لمنيمة، وهذا هو شأن ا سببب

 الكبائر.ن مة  كبري   لعفولكنه ر الساحك

 ع؟ ميف اجملتصاحبها، وعلى ى علالنميمة على قبح  ما الدليل .662
:  ملسو هيلع هللا ىلص وقال، ( 105(، ومسلم )6056رواه البخاري )ات( نة قت: )ال يدخل اجلملسو هيلع هللا ىلصقال 

 (. 2606)  مسلمه  را  . لة بني الناس(لقاة النميمهي ا ، هضئكم ما العبأن) أال 

 ر؟ ة حّل السح ى كيفيطلق علماذا ي .663
 ُنَشرة.ء ابل لماعلااليت يسميها هي ور حسر عن املحس الحّل 
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  ر؟لسح ا اّل هبليت حيما الطرق ا  .664
 : تعاىل مام ابن القيم رمحه هللا ره اإلهي قسمان كما ذك

 .  لصحيحةا يةألدعاو ة رعيالش  ءةرار ابلق السحلّ ح: األول
 . هثل حر مس حله ب  :نثاال

 ؟لطريقة األوىلما حكم استخدام ا  .665
ا أن يعرف  ضمنً  ذلك  يفبذلك، ويدخل  الإ ه ل ح ال جيوز لب ،املشروعهذا هو 

 .  رقُيُ ّل أو حر فيحمكان الس 

 ؟روعيتهالدليل على مش  ام .666
  هللا أرقيك من  ابسم)  ه:قولب رقاهد ق يلفإن جرب  ،ملسو هيلع هللا ىلصيب فعل بسحر الن دليله ما
  رواه  رقيك(سم هللا أ يربيك، ابحاسد هللا  كل شر أو عنين  ك، مي يؤذداءٍ كل 

من أييت   وأرسل  ، هسحره يف منامان مك ملسو هيلع هللا ىلص  قد رأى النيب، و (3523)ماجه  ابن 
   (. 4080سائي )لنرواه ا م كأمنا نشط من عقال.قاف به فحلوه

 حر؟الس  كشف  يف ملنامات ان م تفادةن االسمكامل هل من .667
مكان  أن سحره يف  ، أو غريه رسحو املعلى  لرؤايإذا تكررت ا ، نكذا ممهنعم، 
 راجحة.  والصة أفسدة خم لك ، ما مل يكن يف ذستربئهأبس أبن ي الفما 

 ؟هالسحر مبثل  لّ كيف يكون ح .668
ن ؛ مُيبمبا  ن فيتقرابن للشيطانهكاأو   ر  ساحب إىلطبو امل بذهه أن يلامث

 حور.  س ه عن املر ثالذبح وحنوه ليبطل أ

 يقة؟هذه الطر  خدامستم اما حك .669
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  عبدهللا رضي هللا  عليها حديث جابر بن ويدل ة! مرّ الشركية احمل رةالُنش  هذه هي
د  أمح هوار طان( يش لا لمل: )هي من عقاُسئل عن النشرة، ف ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ما أن نهع
 .  ( 3868) د و ادو  بأ و (،  14135)
يكره  ه( أي هذا كل  ه عود يكر مس  ن)اب ال:فق ،د: ُسئل أمحد عنها او د بول أوقا
 من  يه)وقوله:  ،حترمي ةكراه  والشك أهنا الشيطان،يت من عمل شرة اللنا

واع من السحر نأب املسحور ينشرون عنأي ألهنم  ،شيطان(لاعمل 
 ة. نيطايش ستخدامات الالوا

 ؟حرلس ك االثانية لفيقة طر ال لى ع ةاملرتتب اذيرما احمل .670
 منها:  ذير،ة حماعد يف قوعالو الزم هذه الطريقة 

 لصة. خافسدة م اتهذهذا يف حّد الشرك، و ا ُيب من يطان مبللش ّرب تقال    -
ته هلم وهذا ادعبو  لشياطنياالتصال ابعمله هذا من  ر علىالساحنة اعإ - 

 . عليهكار ة لإلناملتا لف املخالفةاخم
 بعمله. همار غت عليه واإلقبال ل به اس نلافنت   -

 ين من شأنه. و رآن أو التهقلابج لعالسد ابب ا - 
 رة. فالضالة الكاالطائفة رضى هبذه لوب املق قتعل   -

من  اعً ر ش للمتقررمناٍف  هذاع و ل له النفليوص شيطانلا لىع اعتماد القلب - 
 ومنافرته. ه وجوب عداوت

ذا  وه حورس سان إىل املاإلحل صا إييف نه لساحر وشياطين الظن ابساإح  -
 . ريقةالط هذهكاف يف منع 

 حر، فيكون قد أثر الس التام من  اخلالصء و لشفاا ايتحقق غالبً  أنه قد ال - 
فإن صل الشفاء إن سلمنا أنه ح، و لحةمص صلحن سدة وململفيف ا ناوقع
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ء  أن در رًعا املتقرر شو  د، سامع هذه املفر ء شيء ال يذكفالش ا ةمصلح
 . حلى جلب املصاعل  مدقم اسدفملا

 ا. باطل هلزيني الها وتدفساعقول إبلاو  قلوب ى الفتح ابب الشيطان عل   -
كهان  لاتيان إ دمع رد يف السنة منواال حالصحيح الصريالنهي  وم خمالفةز ل  - 

 من بور الغين أمم خيربون به  فيما م هقي عن تصدلسؤال فضالً ولو جملرد ا
 ألماكن.ء واألمساا

  ة ياه ومحيانتشرًعا صب املتقرر واجوالل توحيده لإلبطا ن اس ناإل ضيتعر   -
 ك.ر لش ا إىل كل طريق يفضي  جنابه وسد

 . -منه  هللابنعوذ  -يطان عمل الش أهنا فتح ل - 

 1  علق ابلكهانة تما ي : بعراالاملطلب 

 العرب؟  رة زييف جة ود انة موجهكنت الهل كا .671
 .اريهغو  زيرةاجل العرب يف بالد تشرة يفنة مهانانت الكك  ،نعم

 اهن؟ الكهو من  .672
 .ة ابلشياطنيانتعاالسا على ادً متعاملستقبل ا غّيبات يفعن امل ربهو الذي خيُ 

 ؟ هالقول فيما  .673
 األكرب. الشرك وعالجل  هو مشرك ابهلل

 ؟كحلكم عليه ابلشر اه وج ام .674
 

 (143ص: ) اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان  ل لدراسة العقيدةاملدخ - 1
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إذا  إالبات، ملغيابّن ختربه اجلكن أن ي جلن، والدامه اه الستخكم فيوجه احل
    .خالفة للشرع، بل املفعال الغريبةنواع القرابت واألأبا ليهإ ب قرّ ت

 ة اجلن له؟باواستج ن اهلكا ني أفعاللعالقة با ام .675
نْ ُهْم ِمنَ  أَْولَِياؤُ الَ َوقَ ﴿ :ىلتعا لاق، سإلناب  نجلمن استمتاع اا هذ َنا  َرب َّ  سِ  اإْلِ

الشياطني من  ختربه  ع مبا متيست  نكاهفال ،( 128نعام:ألا )﴾ْعضٍ ُضَنا بِب َ بَ عْ اْسَتْمَتَع 
 .الشركيات  منتستمتع مبا يتقرب هلا  األمور الغيبية، والشياطني

 ؟كهانةما حقيقة ال .676
اجلن فيما  قن تصديم هافي د، ملا توحيل الصألمضادة  ا صنعة: أهنالكهانةقة يقح

 به من الغيب.   ختربه

 يد؟ة هلا للتوحملخالفا جهما و  .677
 َواأْلَْرضِ  اتِ لسََّماوَ  ايف  َمْن مُ لَ  يَ عْ اَل  ُقلْ ﴿ :ه تعاىلضادة لقولملكل ا  دةضام هي
ِبِه  َغيْ  َعَلىِهُر  يُظْ اَل  فَ اْلَغْيبِ َعاملُ ﴿:ىلقوله تعاو ، (65النمل:) ﴾ ْيَب ِإالَّ اللَُّ اْلغَ 

 ( 26اجلن:) ﴾َحًداأَ 

 للتوحيد؟ن الكاه لفة منخاملكيف تظهر ا .678
  ينجلقرب إىل اتي ليه أن فعبة له ر املغيّ ذكر األمو ب هخدمت تم ي يكلبد الكاهن ال

صحف أو  بسّب امل هللاب لكفرو االستغاثة، أو اببح، أادات؛ إما ابلذبعببعض ال
 غائبة. ر الاألمو  ببعض ه، فتخرب نيطاشيال عليهمى رضذلك، حىت تانته وحنو إه

 ليهم؟إ  انما حكم اإلتي .679
 : مورخيلو من أ إليهم ال ن اإلتيا
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 ىلألخذ عل و  م هيان تناقضبو عليهم  ارواإلنكاهلم ح ح لفضيكون  نأ: إما ولاأل
ه  به ألن فهذا مأمور، همر اهلم ومعرفة حقيقة أمح قق منأيديهم أو للتح

ا  نفوذً هللا هاطمن أع لىع ات جبان الو م هونكار، بل من مجلة اإل
 ت.عظم القرابوهو من أ، اللسانيد أو لاب كارسلطااًن على اإلنو 

ذكرانه  يًئا مماش ي و وال ينهم تععلى صن عاالطال ردم جمليسأهلتيهم أيأن  ة: ينالثاو 
ا مديق فيوالسؤال تصع الط، وال يصاحب ذلك االوىلاألة يف احلال

يلة  نوب، وهو سالذ رئمن كباو رم حم انياإلت ذافهمن الغيب، خيربون به 
 هاب الذح فت نميه م، وملا فار حباهلغت م واالحبائله يف ئل الوقوعمن وسا

 .ركش لالكفر وا نمم عليه ه ال مباار اجلهواغت ليهم إ
ارتكب  ، فهذا قد نلو قو يفيصّدقهم فيما عن شيء  مسأهل في : أن أيتيهم ةثوالثال

 ديدة. بة شو قع، وله يةن الثا ةال احلله يفالذي قب ًما أشد منجر 

 الكهانة؟ صنافما أ .680
 ها:  منثرية، انة كهلك ا أصناف

 مل. احلسد و كربج األ  ؛ األبراجيفو  نجوم،اليف  رلنظما يكون اب  -
يف  قال ابن عباس  اد( كمق حروف ) أابجاير أو عن ط ط،خليكون اب ما - 

  من ند هللاع لهن فعل ذلك ما أرى م" ل:د(، فقا)أابجا بونكتي مقو 
 . "قالخ

   ق الفنجان.طريعن رفة الغيب عم  -
 عن طريق الطرق.معرفة الغيب   -
 ع.دَ ق الوَ عن طريغيب معرفة ال  -
 ف. كلعن طريق قراءة امعرفة الغيب   -
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 صى.حلان طريق و عأ ل،رمضرب ال قيعن طر  معرفة الغيب - 
 ري.  مضما يف الة ءاقر عن طريق  غيبمعرفة ال - 

 ذاب. املالرصاص  عن طريق صبّ معرفة الغيب   -

 هن؟رف الكاعكيف يُ  .681
 ا: كثرية، منه ر  لكاهن أبمو ا يكن معرفة

 قرابء. حد األ، أو أاألمعن اسم ل سأي ابً لغاه نأ  -
راويل س كخلية  اد بس الماملريض من ثياب أو ر آاثما يطلب بعض  ابً غال  -

 وها.وحن
 يُرى يف املساجد. يصلي وال ال وقرآن، وهلابب  لتطبّ ا ئهادعا - 
ن م مما يُؤكل ، أو غريها امريض بذبح شيء من األنعأيمر املًبا ما أنه غال  -

 املريض. ها على ليط يرو ش بت انااحليو 
 ربًقا، أو خيباسحاله ن ا عئً يض، وال يعرف شيا املر هباء مل خيربه شيأب  إخباره  -

 خواص اإلنسان.  عليها إالع ل طجًدا ال ي ة صخا ءياأشاملريض عن 
 رات ال يفقه معناها.اوعبسَمع منه متتمات يُ  أن - 
 .ةلممظ غرفة يف   يعاجل إالأن بعضهم ال  -

غاز هي كاألل ات تقرأ، وعبار  الت اق اليت فيها كتاابر ض األو بعض املرياء إعط - 
  ان طين اسم الش و كا يما بً لاء الغريبة، وغألمساعض اب هاو فيأ هم،فتاليت ال 

 ني به. عتالذي يس 
شيطان ال يفر ال ىتوذلك ح د اجمليء إليه، نن عراءة القرآيض بعدم قأمره للمر   -

يف يوم العالج،  ةلصالن اع يضهى املر نضهم يبعو  بل، هعني بستي الذي
 . ليهع رادة الدخولمية عند إس تلم ينهاه عن اضهبعو 
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ا الشياطني، هي ا تكثر فبً لاألهنا غك لذو  ؛ةر جو هعلى األماكن املثري ه الكدتردّ   -
 ا مكان ال أيتيه أحد . ألهنيها عقده وأوراقه ف ضعأو لي

 يفا ف هبغر الالبيت و  تدخنيل ةبجيلعاات دخينوالتاألعشاب صرف بعض  - 
 هبا.  اهنكلاخاصة خيربه ة يقوقاٍت معينة بطر أ
 ت اكر نامل عضة، مع تلبسه ببم الظاهر السإلئر اعاى شل عم حرصه دع - 

 يعاجل ابلقرآن.  ه نو يدعي أوه ،عاصيوامل
 لك من العالمات. ذوغري

 ان؟ كهمن يصّدق أمور ال قوبةعما  .682
 :هذال، وتبيان  وفق حال السائ ة لعقوبتالف ابفيه اخاألمر 
ى  أت أنه قال: )من ملسو هيلع هللا ىلص النيبض أزواج عن بع: والسؤال ضور عندهماحل ردجم - 

  لم سمرواه  . أربعني يوًما( ة صال له لبقتُ  ه ملقفصدّ  عن شيءٍ  عرافًا فسأله
(2230) . 
أتى كاهًنا )من  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب : عن أيب هريرة هلكالم تصديقلالسؤال و ا - 

 ( 3904)  دو داو أب هاو ر  . ( ملسو هيلع هللا ىلصحممد  لىع نزلا أمبفقد كفر مبا يقول  فصدقه

  يوًما(؟نيبعأر  ةله الصال قبل تُ   مل) ملسو هيلع هللا ىلص:  قولهما معىن .683
فرض سقط عنه الأداؤها وي جيب عليهلكنه  ،راألجب اهذك ذل ود منقصامل
ود هللا  دحل وتعديهريته نكااًل له على جو  وبةعق فيها هلال أجر  نلك ،لك بذ

بفعل ه مالز إل فر األكرب يكفر الكال همن مصدقأ دليل أيًضا على تعاىل، وفيه 
نه مت بل ق اكرب ملاألكفر افرًا الك  انلو كأجرها، و ب عليه ذاهإمنا اللصالة و ا
 ول. ق القبلطم
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 م؟اين التحديد ابألماذا يستفاد م .684
مث يزول أثرها وقت، بمؤقتة  ن هذه العقوبة يل على أفيه دل  ، (يوًما  أربعني) :ولهق
 كرب.ال األر غصألا رراد ابلكفعلى أن امل ايضً يدل أ  انتهاء وقتها، مماب

 الكهنة؟ عند ا مبتعلق لم أن يات املس ن أخالقيم هل .685
و أ ه،ل ريطرّي أو ُتطليس منا من تَ مرفوًعا: )  حصني بن نار عم فعن، ال
قه مبا يقول فقد  فصد اكاهنً   ن أتىأو ُسحر له، وم حرو سَ ه أكهن لتُ  كهن أوتَ 

 . (355 ،18/162 )  اه الطرباين و ر  .  ( ملسو هيلع هللا ىلصد محم ر مبا أنزل علىكف

 األصغر؟ كرب أواأل ر، هل هوهذا الكفيف  اءلملعل ااما أقو  .686
 نع لناقفر األصغر، أي ليس هو الكفر اللكنه اأ - مل أع ىلاعت هللاو - ب قر األ

 د الواجب.  وحيال التيف لكمملناا فرل هو الكب امللة،

 ابق؟احلكم الس توضيح  ام .687
تقييد  الا هذ، ف(بعني يوًماه صالة أر  تُقبل لمليه: )وفم رواه مسليف احلديث الذي 

مت   األكرب ملا هباد ير  انو كل نهأل ر؛الكفر األصغ هنا هو رالكفنه أن نفهم م
  شرط ن من ًقا؛ ألمطل  ةصالقبل معه ي ألكرب الا رلكفحّده أبربعني يوًما؛ ألن ا

صديق ت نأمكن؛ وألاديث ما بني األحب اجلمع نه جي ، وألالمسالقبول اإل
 . األكرب الكفر قهصدم فريكمتنع من ت نوع شبهة  لكاهن فيها

 ؟وريف هذه األم التعامل ما حكم .688
إمنا   ء اشيواخلرافة والتغرير، فإن هذه األجل الدعلى  ة يمبنق ر لطك ال تكل 
يت خبار ال فاأل، وإالحق ىهم أبهنم عل تير من أيوتغري دجيللتل ا الكهانذهيتخ
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 . اينهميطش  عن طريق ن هبا هيخيربو 

 ق بيانه؟ع ملا سبما اجلام .689
ه لقفتيما ق ريم الغيب عن طدعاء عل التّدخل يف كهانة أهنا اال يف امعاجل

 .ة للخداعر هاالظني، مع اختاذه بعض الوسائل  ياطالش ن أفواه م اهنلكا

 1  اءابألنو لتعلق : اسام خلاملطلب ا 
 لنوء؟ابما املقصود  .690

 نوء.  م:نججوم، يقال لل راد هبا النملا

 العنوان؟  نملراد ما ما .691
ن  سايف حياة اإلنثريها ة أتعرفوم ملابلنج الناس عضب قتعلّ  املراد به بيان حكم

 .القبتمس 

 ا إىل األنواء؟نسبة الُسقي ماقس أ ما .692
 ام: أقس ثالثة لو من وء ال خت أي نإىلا نسبة الُسقي نأذكر أهل العلم 

 وإحداث.  ادٍ جيإ نسبة إليها  ينسبها   نأ: األول
 قط.  سبب فيها نسبة لنسبها إي أن : الثان
  اد إجي بةس ن ال، فقط )ظرفية(  ة توقيتنسباملواسم إىل النجم و  طرملا سبة ن: الثالثة

 ب.بس الو 

 

  رح ش(، 288 -16/287) البن عبد الرب  ، التمهيدتية: لكتب اآل ة اع جضوح ممكن مراوضوع بو مللفهم ا -  1
 نجومال :صول جامع األ )مادة: نوأ(،  ية( ا)النه(، 2/61) مسلملنووي لصحيح شرح ا (، 4/420) السنة

(11/577- 578). 
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 .ة إجياد وإحداثول: نسبالقسم األ
 ا األمر؟ق هذقح كيف يت .693

 ا، ونعينه الُسقيجد هذث وأو أحد ّدد هو الذيحملنجم( االء )أبن النو  عتقادالا
 ا.، وبعضهم يوجه الدعاء إليه ذي ينزلالر طيا: املابلسق

 ة؟ذه النسبما حكم ه .694
 الدين. جة عن رب خمر أكك شر بة س هذه الن 

 م؟ كا احلهذ لعليتما  .695
يف   شيءزعم أن مثة مصرّفًا ل دقا  هذتقد من يع ن أل ة،لربوبي ا يف كٌ ر ش هو 

 اًل.  الون استقالك

 ما أدلة هذا احلكم؟  .696
َا ِحَسابُُه ِعنَد  بُ ْرَهاَن َلُه ِبهِ ِإهَلًا آَخَر اَل  َمَع اللَِّ َوَمن يَدُْع }  :قال تعاىل - رَبِِّه   فَِإمنَّ

   (17ملؤمنون: )ا اِفُرونَ كَ الْ  ِإنَُّه اَل يُ ْفِلحُ 
 (. 18اجلن: ) {َع اللَِّ َأَحًداْدُعوا مَ  َفاَل تَ اِجَد للَِّ سَ َوَأنَّ اْلمَ } :وقال تعاىل -
 َواَل َيُضّرَك فَِإن فَ َعْلَت فَِإنََّك  َما اَل يَنَفُعكَ اللِّ ن ُدوِن َواَل َتدُْع مِ } :وقال تعاىل -

َن الظَّاِلِمنيَ ِإذً   (106: ونس)ي {ا مِّ
 مم سابقة؟ن أتقاد مبه العمشا ذاه هل .697

وينسبون   النجوميعبدون هذه  صابئة، فإهنمال شركقة يق احلهذا يف م،عن
  ، كما هو شرك مسائهاأب هناويسمو  األرض اكل يفياهلا هل  نيها، ويبنو حلوادث إلا
 .ملسو هيلع هللا ىلص هيمراإب ومق
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 .ة سبب فقطن: نسبالثا مقس لا
 ؟  فقط ببس بةإىل األنواء نس ن ينسبها ضيح أما تو  .698

هذا طلوع  ب السقيامن أسبا ن، لكلسقياق لل هو اخلان هللاقول: إأنه ي عىنمب
   ، أو مطران بنوء الومسي.أي بسببه  كذا وكذا،ران بنوء  طنوء، فيقول: مال

 لقسم؟ ذا اه كمح ما .699
 .  واجبلايد وحل التامك  لايفنرك األصغر املمن الش  شرك، لكنه ا هذ

 هذا احلكم؟ ّلة ما ع .700
رك  ش ل ل يلةنه وسا، وألوال قدرً  شرًعا بببس س ما لي اسببً  قدعتنه اذلك أل

 ألوىل. احلالة ار يف ملذكو  ارباألك

 ما الدليل على مثل احلكم؟ .701
رِْزَقُكْم  َوجَتَْعُلوَن ﴿  :فقال القول،ا من ورً وز  ذابً كهذه النسبة    تعاىلجعل هللا  -

 ( 82الواقعة:)  ﴾ ونَ بُ ذِّ كَ ُكْم تُ أَنَّ 
الصبح  صالة  ملسو هيلع هللا ىلص ل هللانا رسو ب ىقال: صلّ  هين جلا خالدن عن زيد ب -

، فلما سّلم أقبل علينا بوجهه  ليمن الل كانت  ثر مساءٍ إى ة عل يبابحلدي
)قال:   . قال:مل أعرسوله و  هللا لوا:اقماذا قال ربكم(؟  ون تدر  هل) ل:فقا

  فضل هللا ورمحته ران بال مطق من مافر، فأكايب و  أصبح من عبادي مؤمن
  ا وكذا فذلك ران بنوء كذمط من قالا أمو كوكب، لفر اباك  من يبمؤ فذلك 

 (. 71(، ومسلم )846ري )البخارواه   وكب( .ؤمن ابلكمفر يب اك
  صدق  لقد :مضهبع الق ، وفيه: ه نامع س باع يف الصحيح أيًضا عن ابن- 

 ﴾َكذِّبُونَ أَنَُّكْم تُ  مْ َقكُ رِزْ َن و َوجَتَْعلُ ﴿:زل هللا تعاىلفأن !اذوكنوء كذا 
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 إذا  ربكاأل الكفر د بهيرا (يب فركا) د حديث زييف وقد  ( 82قعة:واال)
يُراد به الكفر األصغر إذا كانت  ث وإجياد، و ا ة إحدنسب ةكانت النسب

 ط.ب فقبة نسبة سبالنس 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب هلا من النتحذير  الو  ري نفتاله ما وج .702
ربع )أال: لها، فقعا وتنفري عن فهل ذمٌ  ية، وهذال هاجلا من أمر ملسو هيلع هللا ىلص لها النيبعج

الطعن يف و ، ب اس حأل االفخر يف ن:هنكو يت  ر اجلاهلية الأم نميت مأيف 
  ب ، وألهنا منافية لألد(934رواه مسلم ) ، والنياحة( سقاء ابلنجومواالست، اب نس األ
 لًقا.وخ اادً تعاىل إجي  هللاإىلا هل لنعم كالواجب نسبة ا ذإ ع هللام

 . بة توقيت فقطنس  :  ةثالثم الس قال
 وقيت؟ واسم نسبة ت نجم واملال إىل ر ملطبة انس ب ودقصامل ام .703

إذا حّل ل من يقول: »وهذا مث ب،سب الو  ة إجيادال نسب ،فقطة يفظر أي نسبة 
  ط بغري ر  وقته«، لكن منأو ر طامل مان ي، أو ظهر النجم الفالين فهذا ز الومس

 .  يتجمرد التوقد على ائز 

 ل؟واذه األقه كم مثلح ما .704
 والضالل.أهل الشرك  سبةد لنعلبُ كل اد  وبعيروع، مش هذا القول جائز و 

 ابلتطرّي  قتعلي  ام: املطلب السادس
 غة؟رّي لتطال  يفعر ما ت .705

أو ون يتشاءم ألن العرب ، ريًا، مأخوذ من الطائر يتطري تطهو مصدر تطرّي 
 . لطيوريتفاءلون اب
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 كيف كان هذا عند العرب؟ .706
 ر الطري،ندهم بزجع روفةاملع لون ابلطيور على الطريقةالعرب يتشاءمون أو يتفاء

إىل اجلهة اليت ما أشبه ذلك، فإن ذهب  وأل يذهب يينًا أو مشااًل مث ينظر: ه
 .أحجمو ، التشاؤموإن توجه الطائر إىل الشمال كان هناك أقدم،  فيها التيامن

  شرعا؟ طرّي التتعريف  ما .707
  أو مكان،  ،ن، أو زمالوممعو أ ي،أو مرئسموع، م من ههو التشاؤم ابملكرو 

 .ؤم ابلطريا، وهو التش لطريلشر بداللة اواخلري رفة اعم لهأصو 

 ؟ رّي لتطمر اأ الة علىثلة الدما األم .708
  اي  يقول: ان سفرًا فيسمع أحدً يقصد اإلنسا : أنموعس ملاب طريالت له:مثا

أن سفره ة على معال همنه أنفره اعتقاًدا ول عن سالقلك ! فيثنيه ذسرخا
 . لصعاب ات وابعقالن م و فيه شيءأ خاسرًا، كونسيا هذ

ة على مو البريى ف واج من بيت ما،سان الز نأن يريد اإل: رئي  ابملالتطرّي  ومثاله:
ه،  دذي أراصده الاملرئي عن ق ه، ويصده ذلك م من أهلاءتش يت فيهذا الب

يصيب  أنه س بهقل  فينعقد يف ،من البيوت لى بيت  عثالً ومة ميرى البأو 
 .مصيبة أو وتٍ م ملكروه منا ت شيء منلبيا لك ذ أهل

 يبة ة مصنس شهر معني من الوم أو ي  يفبه مثالً أن يصي مان:التطرّي ابلز  ه:الومث
 ر يعطلليوم أو الشهما جاء ذلك افيصري كل ة ار رة جتأو خسا من حادث 

صابه  أ  ماك   ألصابهه أنه لو فعل اًدا منعتق، ادكانههب إىل يذ وال معاشه
م  تشاؤ  ومنها ر،صفر شهجلاهلية با تطري أهللك ذ منو  يما مضى،ف

م  اليو  ك ية تتغري يف ذلاالجتماع ى أحواهلماحتالهلم فت وم بعض الدول بي
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 و ذلك.حنو 
لما  ه كتراو مثاًل شارع  نسان حادث يفأن يصيب اإل ابملكان: طريالت :ومثاله

 ن. كاملهذا ا نه تشاؤًما منأبعد ع منها قريبً  جاء

 ؟ما حكم التطرّي  .709
 .كر وشحرام  طريتلا

 رعي؟كم الش حلا ذاه ما دليل .710
 ه يف الشرع: يل دل

ُهْم َسيَِّئٌة  َوِإنْ  ا َهِذهِ ا لَنَ و قَالُ  ةُ ُم احلََْسنَ اَءهتُْ جَ  افَِإذَ ﴿  :قال تعاىل -  وا  َيطَّريَُّ ُتِصب ْ
 ﴾  نَ و يَ ْعَلمُ اَل  مْ هُ  َأْكثَ رَ ِكنَّ  َولَ رُُهْم ِعْنَد اللَِّ ا طَائِ ِإمنََّ  َعُه َأاَل مَ  نْ َسى َومَ مبُو 

 ( 131:فعرااأل)
ت َ ئِ ْم لَ كُ اَن بِ ريَّْ قَاُلوا ِإانَّ َتطَ ﴿  : ىلعاال تقو  -  سَّنَُّكْم ِمنَّا  مَ َولَيَ ُكْم ْرمُجَنَّ وا لَن َ هُ ْن ملَْ تَ ن ْ

  ﴾ (19) ْسرُِفونَ ٌم مُ قَ وْ  ْرمُتْ َبْل أَنْ ُتمْ ِئْن ذُكِّ ُكْم أَ َمعَ ْم رُكُ ائِ وا طَ قَالُ .اٌب أَلِيمٌ َعذَ 
 ( س ي)

 ملعتقد؟ا  اذهجيه حول تو  من سنةال رد يف و  اماذ .711
 وال  ة، طري  الو ال عدوى، : ) ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ل قال: قال رسو  يب هريرة أ عن   -

وء  ال ن )و  ، ويف رواية: ( 2220(، ومسلم )5707البخاري ) اه رو صفر(  امة، واله
 ( 2220)  رواه مسلمغول(.  الو 
عجبين يو  ،ةطري  الو  ىو دع: ) ال ملسو هيلع هللا ىلص ول هللاقال رسقال:   وعن أنس - 

(، ومسلم  5776اه البخاري )و ر الكلمة الطيبة(.  ): الأل؟ قفالوما  وا:لاق. (الفأل
(2224 .) 
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 ل ابن اق. ، الطرية شرك(لطرية شركٌ مرفوًعا: )ا د ن مسعو بوعن ا   -
 ( 3910)  رواه أبو داود ابلتوكل(.  طري، ولكن هللا يذهبهت و إالا نّ ا م)ومود: سعم

 ؟باركةة املدلألهذه ا من ادتفس ما احلكم امل .712
ة(  ري ؛ ألن قوله: )وال طقطل ملنفي ا الثري التطريأت د إفادة قوية نفييفة تلدألا ههذ
؛  كر ش لهطري كتلا وثبت أيًضا أن، ع أنواع التطريالنفي فيعم مجي  سياق يفة نكر 

دة لالستغراق  ت األلف والالم املفيالطرية شرك( مفرد دخل قوله: ) نأل وذلك 
 . نكا  يءوش لكأي شطريًا على ت  ىمما يس  كل  هافي فيدخل

 ؟كرب أل أم ا صغرل الشرك األبيهل التطرّي من ق .713
 ون شرًكا أصغر. وقد يك ،أكربا ركً التطري قد يكون ش 

 لسابق؟ما توضيح القول ا .714
 ان:مس ق لتطرّي ا نأ: الأن يُق لك بيان ذ

ر الش ع دفيي جيلب اخلري أو  أن ما تطري به هو الذاألول: أن يعتقد املتطري
هو شرك يف  و   الشرك األكرب،ىلإ حبهصال ص و يهذا تقالاًل، فاس  هبذات
ك يف  ، وهو أيًضا شر  تعاىلهللامع ا رً اعتقد خالًقا ومقدّ  هنأل وبية، الرب

يقدر عليه إال أمر ال   يفهللا ريغب اءً ا ورجفً و خنه تعلق قلبه األلوهية أل
 هللا. 

  ن أو شر،  ويدفع الريخلاجيلب  لذيا هو  الثاين: أن يعتقد املتطري أن هللا تعاىل
ر فقط، فهذا ش الو  للخريباب إمنا هي أسا اء اليت تطري هبيشاأل ذهه

ا وال عً ما ليس بسبب شر  نه اعتقد سبًبا وذلك أل ر؛صغاأل ركهو الش 
ألكرب، وألنه وسيلة للشرك ا سبًبا، هنكو   بنفيع ر ش الد قد ور  لب قدرًا،
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 . هاأو أمضلك ذ ده صإذا استسل معه، و  ولكن هذا فيما

 يف زماننا املعاصر؟ لمنيس املمن واقع  لتطري هل انتهى ا .715
 ذلك:، ومثال فعال وال قوال المل ينقطع عنهم، 

 ، عند حديثه مع صاحبه. ري" خري اي ط"قول بعضهم:  -
ات وخصوصا الرايضية، يتم إحضار حيوان  بقساامليف ابح ملعرفة اخلاسر أو الر  -

 ئز. من هو الفاأو طائر، ليعرفوا 

 عن قلبه؟ ه فعبدل اجلهد بذ مث  به،قل  يف  ما احلكم من وقع .716
تعاىل   ستعان ابهللوا، ن قلبهموأزاله  يةشرعلامدافعة ابلطرق لل ه ل جهدبذ نم

 ة.هدااجمل  هجور هبذو مأه بل عليه، يء ال شفيه فهذا  ومل يفكر

 ى تلك الوساوس؟ حماسبة علناك هل ه .717
  هلو ق يفما ك  ه،عناملعفو  ث النفسيدح ن مجلةا مهنأ ال، إذ من فضل هللا علينا

. "َتَكلَّمْ  تَ ْعَمْل أَوْ  ملَْ  َها، َماُصُدورُ  ْت ِبهِ َوْسَوسَ  يِت َمااَوَز يل َعْن أُمَّ  اللََّ جتََ نَّ إِ  ":ملسو هيلع هللا ىلص
 (. 127(، ومسلم ) 2528البخاري ) رواه

 س؟ ه الوساو هذر مصدما  .718
 وسته. وسن و يطاء الش اقلمصدرها من إ

 ب؟ لقلمن ا هاأثر  ه الواردات، وحمو افعة مثل هذدلشرعية ملق ا ر طلا ما .719
 مهها: ألك  ركذ أو ، ة  احلمد واملنوعة وهللمتنو ة كثري   الطرق

أمور االعتقاد،   م سلف األمة يففه، على الصحيح عيم الشر العل  بطل األول: 
 ردات.واال هذهمثل  ه ب فعيدا وأقوى ماالح وهذا أعظم س
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اخلري  بال جيل  جوه أنه و المن  خيالطه ريب بوجه  ازم الذي الجلاالعتقاد ا :ينثاال
لك ضعيفة ال مت لوقات اء خمياألشه هذ نأو  ،اىلشر إال هللا تعالدفع ي الو 
 ؟ . كه لغريهال ا وال ضرًا، فكيف متعً نفا هفس لن

  ا إمن  من اخلري نا فات أو الضر  نم ناأصابوأن ما  ،اىلتعقدر هللا ؤمن بنأن ثالث: لا
،  نامل يكن ليصيب انخطأا أوم، نامل يكن ليخطئ نا، فما أصاببقدر هللا هو
 فُرغ منه.  دمر ق ألنه أ كاانً موال  اانً زم اللية طريًا و ؤو مل املس حت فال

ن  نوع ملتطري ، فإن ااىلالظن ابهلل تع ان النفس ومحلها على إحس  حثّ : ابعالر 
  ا من وأ ال،وع جلبه ان الظن حس ه إذهبومما ي ،هلل تعاىلاب ظنالءة إسا

،  نا لهللا تارها هو شيء قد اخمنإري اخل من نا ت لضر أو فاامن  نا أصاب
 .ناس فنأل ناتري خ منخري   انة هللا لري وخ

، فإنه وحده  يهعل االعتماد  عاىل وحسنت على هللاوكل ابلت لك ة ذعمدافمس: اخلا
هلم   رب ال ه و م غري هل اغبني، ال ملجأذ الر  ومالائفنيخلا  معاذوعالجل 
 قلبك به.  قل عليه وع وكلتفه، سوا

 ري فيهفكتلطع اوقالوارد  اء عن هذاهضي قدًما وااللتوامللعزم د اعق :دسسالا
 فع.هو أن انه مبعال غتشاالو 

 س؟نف التطرّي عن ال  خواطر فعلدعينة ار مك أذكناه له .720
 لك:نعم،  فمن ذ

 طان الرجيم. لشيا منة ابهلل اذاالستع  - 
:  ال، فقملسو هيلع هللا ىلص ند رسول هللا ع رت الطرّيةكذ »ل: امر قاة بن عبقرواه ع ام  -

ال  مهالل : فليقل ره كيما  كمرأى أحد  اا، فإذمً فأل، وال ترد مسل الا نه)أحس 
ة إال قو إال أنت، وال حول وال  ات سيئدفع الال ي، و أنت إال حلسنات يت ابأي
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 ضعيف   ( 3919) أبو داود  رواهبك(.  
ا  مو  لوا:(. قاركشأفقد عن حاجته  ة )من ردته الطري : ابن عمرو   نع - 

 إال طريك،طري ك، وال خري إال خري هم ال لل ا ل:يقو أن ) قال:كفارة ذلك؟ 
 .(7045)  دمحرواه أ ريك(.  غإله  الو 

  كفرار ذوم من اجمل رّ ف  )  ( وبني قوله:عدوى : )ال ملسو هيلع هللا ىلص قوله ع بني اجلمف كي .721
  (أي العدوى ) هب تمون: )إذا مسعوله يف الطاعوق ، (9722) رواه أمحدسد( األمن 

 ؟  (2219)  ومسلم ، (5730)بخاري  له ا روا ( هليع ادمو تق ال أرٍض ف يف 
 ان: ها نظر يلنا فيقال: إن العدوى أن  ا ممع بينهجلا

ي  تقاد الذالعا بنفسها وهو اهل قانتا أي ، قاهلا ابتداءً ية انتانح من : نظرٌ لاألو 
قاد تعاال ( لنفي هذاعدوى ال )جاء قوله: ل اجلاهلية، فأهه يكان عل 

 ا. فسهنبنتقل أي ال ت ااهتبذا هل ّرف تصال  لعدوى ثبت أن اأف سد،الفا
وهذا   ،ىل تعاالصحيح بقدر هللا  سرايتها من املريض إىل انحية   من: نظرٌ لثايناو 

 ة يف السؤال.ردواال ث ديحاأللذي أثبته اهو ا

 ؟هذا وضيح ت ام .722
ة،  تبمث ىل تعاهللاقدر لعدوى انتقااًل بواًء منفية، عدوى ابتداال ل:قو يكن ال

  ىت يكون ح يلالدلتها أثب ى اليتالعدو  يهت ليس  يللدال اها نفى اليتلعدو وا
 تناقض. هناك 

 ؟    ابةح للص ملسو هيلع هللا ىلصمر النيب هل أوضح هذا األ .723
ع بة تقالنق ل: فإنقا -ى( عدو  )ال :ملسو هيلع هللا ىلصل قو ع لصحابة ملا مسبعض ا فإن م،عن

، ؟(ولأل: )فمن أعدى املسو هيلع هللا ىلصل قا. فلذلك اإلبلعري فتجرب لبا مبشفر
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  ، اىل تعهللا رة بقدنتقاليالا  دوىالع ينفية هاملى دو لعأن ا ا ظننه يباحفالص
 داًء. ابت يريد العدوى أنه ال يريد ذلك وإمنا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فبني له

   بيانه؟ صة ما متخال ما  .724
ن ة العدوى موكذا سراي ،اىلهللا تعبقدر ا هو ًء إمنرض ابتدااملوع قو  أن هصت خال

 وال هر ائه وقدقضب صلحالكل ، فاىلاتع بقدره هيا ضً أيعلول إىل الصحيح ملا
اء قسباب الشر، ومن ذلك اتأابتقاء  بد مأمورعوالا، مقدرً  كونه  شيء عن جر خي

ر  لت إليه بقدتقان ا منإ نهذلك فليعلم أ نيب بشيء مأص ، فإذاعدوىأسباب ال
 ت بذاهتا. قل نتأهنا ا ، التعاىل هللا

 1  ميما يتعلق ابلتنج : املطلب السابع
 ؟ نجيمالت  فعرّ  .725

 ة.  يكالفل ألحوالاو م نجو ابل رظلن الل واتداالسم: هو نجيتلا

 كما بينها العلماء؟جوم  ابلن قلاع التعو نأما  .726
 ثة أنواع. الاىل أنه ثتع م هللام رمحهل العل أه رذك
 ها.رة بنفس ثّ مؤ ا هنل: أو األ
 . هامنملعرفة الغيب  ين:الثا

 فلكيا. ا تفادة منه: لالسالثالث

 

 (2/103 )   لوهييبد هللا بن علي ا بلتكفري عند السلف حملمد بن عابط اقادية وضو ان االعت نواقض اإلي -  1
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 سهاة بنفثّر مؤ ول: النوع األ
 ة؟قبساال  ممالا عند تقادعا االف كان هذيك .727

رضية  األ ث رة بنفسها، وأن احلوادة مؤثفاعل  ا وم أهنالنجيف  دونقتوا يعكان
 نجوم.لإرادات ا عن انجتة منفعلة

 اد؟عتقالاا هذة ما نتيج  .728
صابئة، فقد  لا ن يصنعهالذي كا جوم، وهولنل ليهافيه أت  أبناد عتقه االنتيجت
  ا هّل فيا، فتحهئا أبمسا هنو مّ س ً، وياالومتثصورة وكب كو م جن ون لكلعل ا جيكانو 

 األصنام.  ة هذهبعباد أتمرهمني وشياطال

 ؟العتقادات اما حكم هذه  .729
 .ملسو هيلع هللا ىلص م إبراهيمقو ك شر ك ذلن وشرك أكرب، ومأكرب كفر   ع ا مجابإل هذا 

 ؟اء يف هذا العمله العلمما تنبي .730
و  ك، أ، أو جن، أو مل يف نيب، أو ويل: )فمن اعتقد رمحه هللا صديق خان ل قا

و جفار، أو فاتح  أ ،لرما جم، أو م، أو شيخ، أو شهيد، أو منولد إما إمام، أو
، وهو يعلم ، أو جنية، أو خبيث أن له مثل هذا العلمفال، أو برمهن، أو راهب

الباطالت وأكذب   أبطلمن  وعقيدته هذهشرك ابهلل، ه ذلك فهو مالغيب بعلم
 1.( اهل جاحد و منكر هلذه اآلية القرآنية و املكذوابت، وه

 

 (  426 - 425/ 1)  الدين اخلالص  -  1



235 
 

 ب منها. غيالثان: ملعرفة ع النو ال
 علم؟ لا  من ع لنو ا لى هذاع لماءي الذي يطلقه العحال طصاالسم اال ام .731

 ثري.م التأل عب   اء:علملاهو الذي يسميه 

 ذا األمر؟ه ن مثلف يفعلو يك .732
  ها والتفاف هاقائتلاجوم من النحبركة يت يف املستقبل أأهنم يعرفون ما سي عون يدّ  
 الكهانة. ن  م املنجمون وهو نوع هم وهؤالء ا،وهبر غو  هاوعطل و 

 ؟تقبلس ملا يف ات يبة املغرفى معحبركة النجوم عل  لالدتما حكم االس .733
 كرب.األ شركلاإىل  صاحبه لصيو ، و اعمجهذا حمّرم ابإل

 رميه؟ م بتح ما سبب احلك .734
  نة عاستا يهغيب، وألن فلايف علم  اىل تعادعاء مشاركة هللا نسببه ملا فيه م

 . ألخبار إليهما  ذههبهلم   يحتو و  ، م ابألخباروهنأيت  نييذال ؛اطنييش لاب

 عاصر؟املا  واقعن ه يف شبي ه منل هل .735
  وفة، فيقولون: يف األبراج املعر  الت اجمل بعض هان يفيه الكل ي ما ذلك  ن، ومنعم 

  ذاك  لهاألسد سيكون  جر وصاحب ب  ذا،وكا كذعقرب سيأتيه  ال جصاحب بر 
 ك شرك وكفر. ذل لك، وكلذ وحنو ا،كذو 

 ا كيفل منها  لالستفادةثالث: الع النو 
 م؟ اساء من لمالع ماذا يطلق عليه .736

 .فلك لاعلم  ري، أويس لتم ابعل : اءلم لعذي يسميه اهو ال ذاهف
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 لة واألوقات؟ب قعرفة الوم وحركاهتا ملم منازل النج تعلّ كم ح ما .737
 عة.رو مور املش األمن  اذه

 ية؟عرو ش امله ما سبب هذ .738
ملعرفة  و  ر،بحلاو جلهات يف ظلمات الرب ا لىعن االستدالل هبا م هاما في هالسبب

قت لى الو عو ح، اير الب و هب بذلك على وقتدالل ستالاو ، عة مثالً راالز  أوقات 
 و ذلك.فيه املطر، وحنتعاىل أن ينزل   ة هللات سنجر  يذال

 ؟ يةلكلفا هانجوم وحركت ال  ل ز اعّلم من تيف  اءلمعلة ترخيص الع ام .739
م و جنالعلم هو جعل حركة ال ك ذللعلماء، ألن مبىن ا ضهذا بع يفص خّ ر 

 . ريلتأثو أهنا سبب لاهتا أ بذ ةؤثر ا مأهن ال فقط،على الوقت  ةمعال

 سابق؟ لاحكم ة للؤيدملعية اشر ة اللداأل ام .740
 . ( 16حل:نل ا) ﴾ ونَ َتدُ يَ هْ لنَّْجِم ُهْم ابِ وَ ﴿  :اىله تععموم قول من األدلة

ِننَي َواحلِْسَ  لِتَ ْعَلُموا عَ لَ َنازِ  مَ هُ رَ دَّ َوقَ  ﴿:تعاىله ولوق  ( 5يونس:) ﴾بَ اَدَد السِّ
ْلرَبِّ ا تِ َمالُ يف ظُ ا َتُدوا هبَِ تَ هْ لِ  مَ و ّنجُ َل َلُكُم الي َجعَ ذِ الَّ  َوُهوَ ﴿ :وقوله تعاىل

 . ا ا وحركاهتهلناز رفة معم مهز او لهتداء هبا من الاو  (97م:ا األنع) ﴾ْحرِ َواْلبَ 

 لنجوم؟ا هذه ق هللا خلملاذا  .741
 هذه النجوم لثالث: هللا قل خ

 ﴾بِ اكِ     وَ كَ لْ ا ةٍ نْ َيا ِبزِينَ    َء ال   دّ اسَّ   مَ نَّ    ا الِإانَّ َزي َّ ﴿ :تع   اىلال ق     ،ءزين   ة للس   مااألول: 
 (6الصافات:)

 ﴾ َرِج   يمٍ  نٍ طَا َش   يْ ا ِم   ْن ُك   لِّ َه    ْظَنافِ َوحَ ﴿ :تع   اىلال ، ق    للش   ياطني ًم   ارجو : الث   اين
 (18احلجر:)
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 ﴾ونَ دُ تَ   هْ َوَعاَلَم  اٍت َواِبل  نَّْجِم ُه  ْم ي َ ﴿:اىلل تعا، ق   اى هب   ت  دهيُ  ات عالم    :ثالثال    
 (16النحل:)

ا  ورجومً ، اءسمنة لل الث: زيجوم لثالن هذه ق هللاال قتادة: خل »ق :يخار الب الق
ه  يبع نصوأضا أ ل فيها غري ذلك أخطو أت ات يهتدى هبا، فمن وعالمطني، للشيا

 ( 4/107البخاري )    به«. ه ال علم لا وتكلف م

 لدهرلتطاول على ا ا الثامن: املطلب 
 وان؟ نالع من قصودما امل .742

 ر،لدها على لوصفيتطاول بقبيح اسلمني من ملاأن هناك من  ند بياصو قملا
 شابه. ا ومة و السنايم أألمثل ا الزمن؛ وهو 

 الدهر؟ ما حكم سّب  .743
  ل.األقوا ه عن مثل هذهردعاليت ت البليغةوبة لعقق لحتمس ه هذا حمّرم، وفاعل 

 لشرعي؟م ا ا احلك ليل هذد ما .744
 آدم يسب ن ؤذيين اب: يىلا  تعهللا  ل قا" :لاق ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عن  هريرة عن أيب

  ، ومسلم (4826) يخار الب  رواهنهار(.لليل والا بل ر أقاألم ديبي وأان الدهر ،دهرال
(2246 .) 

 (2246)  رواه مسلم   . (هرهللا هو الد  نفإ، ا الدهرة: )ال تسُبو يارو ويف 

 ؟قد يفهم يف احلديث السابقما ر مثل الدههللا مساءهل من أ .745
يسبون أن الدهر من أمساء هللا تعاىل؛ وذلك أن الذين ى عل يث داحل يدل ال
ون دث، ال يريدون هللا تعاىل، فيكا يريدون الزمان الذي هو حمل احلوالدهر إمنا

فهو  "،نهارأقلب الليل وال: "بيدي األمر ما فسره بقوله ،الدهر" معىن قوله: "وأان
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، ومها الدهر، وال نهاروال ليل ال الدهر وما فيه، وقد بني أنه يقلب انه خالقسبح
تنع وهبذا تبني أنه ي ،ب )بفتحها(املقلَ  م( هوالال ب )بكسريكن أن يكون املقلِ 

 1.  ه هللا تعاىليث مراداً بيف هذا احلدأن يكون الدهر 

 هلا؟  حرميه التما وج .746
 : اب سبأ ثةثال ىلحرمي إيعود الت

جمري الليايل و  دهرال فرّ ص م ه هوألن ء،ذاهللا ابإلي به يعود علىسا نأل - 
 القه.وق سٌب خلل خملا ث، وسباحلواددر ما فيها من م، ومقواألاي

سخر ال خلٌق مالدهر ن أل ب؛ال يستحق الس ملا  بٌ سر الده سبّ أن  - 
 . هي له إسبّ عاد ال يستحق السب  منومن سب  ضرًا، نفًعا وال لك ي
حملدث ه اأنو أ ، عفنيو  ضرنه أنه يلظه إمنا سبه ؛ فإن ضمن للشركمتأن سبه  - 

ال   فيهيُ ْفَعلُ  أن الزمن و هو ح يالصح عتقادوألنه مناف لال والنفع،هلذا الضر 
فسبه حمض  ،ث دوان احلفيه م ا يقعب ملس نهذاته وال أفاعل بال وه نهأ

 . وبيةبالر  اممق ة أدٍب وجرأة علىقل وتسلط و  اعتداءٍ 

 ناس؟ الهر يف كالم الد   لتطاول علىا ما أمثلة .747
 :اذه ةل ثأممن 
 و زمان أسود.  كاحل، أقول بعضهم: هذا زمان    -

 ن!  ه: ليه اي زمو ر صابه مكأ اذإم ضهبع قول - 
 صيبة. له فيها مت قعو  اليت الساعةم، أو اياألو   عنة للزمانيه الل وجت أو - 
 .  الادع نيك مل ني: التاريخ ض املؤرخبعمقولة   -

 

 (11: ص  )  بن عثيمنيائه احلسىن الاملثلى يف صفات هللا وأمس لقواعدا   -  1
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 در.ة القريالقصصني: سخض األدابء ة بعولمق  -

 ق؟سبا م مكح ام .748
 . هعلى هللا سبحانتطاول  فيهإذ كل هذا حرام، 

 مور؟ تعلق هبذه األمثل ما ي نآ ر القكر ذ  هل .749
الّدنْ َيا   اَحَياتُ نَ ِإالَّ َوقَاُلوا َما ِهَي ﴿  :ية ر هالد كالمن  يا ول هللا يف به ق منو  ،نعم

ر للدهر، خرياً  ألما واسبن  مهف ( 24اجلاثية:) ﴾  الدَّْهُر ُكَنا ِإالَّ لِ يُ هْ  َماوَ  ايَ حنَْ وَ  مَنُوتُ 
 راً. ان أو شك

 رب؟ ك األكشر لا إىل مراألن يصل هل ميكن أ .750
  ته ذاب لشيءهلذا ا و الفاعلهر دهتقاد أن الاعه لبق يفم قاإذا  نعم، وذلك 

 .استقالالً 

 شرك األصغر؟المن  يكون مىت  .751
  ط فق حمرم فهوك ا مل يعتقد ذلاحلوادث، وإذه هذبب يف س  لدهران أ قدإذا اعت

نه  اكف لس ملسلم  فالواجب على ا كل حالٍ ر الذنوب، وعلى  كبائن  م ةبري كو 
عمل   تح يف، بل هي مما هافي ريخ ال اليت األقوالل هذه عن مث ظهفحو 

 طان.الشي

 ةشيئابمل دعاءال اقرتان: تاسعلا  املطلب
 ؟ انما املقصود من العنو  .752

 هللا. اء ش  فيه بقول: إن  عاء والزايدةحكم الد بيان  ه، ب صودقامل
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 ابملشيئة؟الدعاء   رنق كمح ام .753
 شيئة. مل قرن الدعاء اب ي وز أنال جي

 ا؟ذهال ما مث .754
 ت. ئش إنللهم ارمحين شئت، ا نإ يلاغفر اللهم  يقول: مثل أن

 ...""ربنا يوفقك إن شاء هللا   ،إن شاء هللا" : "ربنا يكرمك همكقول أحدأو  

 السنة النبوية؟  منع ناملى ليل عللدما ا .755
ين إن  م ارمح، اللهإن شئتاغفر يل  هملل ا م:دكأحُل و قال ي ":ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول
 (2679(، ومسلم )6339ي )ار بخرواه ال  ره له(.ال ُمكِ  هللا  ن إفة، ملسألا زمشئت! ليع

 ق؟باس ال يثنهي من احلدنفهم الف  كي .756
 ابملشيئة.  الدعاءليق عتن م ع ملنوا ،تحرميالد فيلذي يهي النا ث فيهاحلدي

 ؟ تبيان العلماء ملا ورد ما .757
يف الطلب،  "عزم املسألة: الشدة يف طلبها، واحلزم من غري ضعف ووي: ل الناق

 1.وال تعليق على مشيئة وحنوها"
  اعيل املذكورإمسملسألة«؛ يف رواية أمحد عن ال ابن حجر: "قوله: »فليعزم اقو 

قوع مطلوبه، وال يُعلِّق ذلك جيزم بو ه، وأن يف اجلدالدعاء، ومعىن األمر ابلعزم 
 مبشيئة هللا يُعلِّقه  إن كان مأمورًا يف مجيع ما يريد فعله أنىل، و  تعامبشيئة هللا

وقال الداودي: معىن  ِسن الظن ابهلل يف اإلجابة... تعاىل، وقيل معىن العزم: أن ُيُ 
عاء  ولكن د ستثىن،ملكائت  يقل إن شِ  ، والجيتهد ويلحأن  زم املسألة«فليع» لهقو 

 

     (  17/7)  )شرح النووي على مسلم  - 1
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 1.البائس الفقري"
ق »فليعزم املسألة« أي: فليقطع ابلسؤال، وال يُعلِّ  ه:"قول عيين: لاقال بدر الدين و 

   2.ء عن املطلوب منه واملطلوب"ابملشيئة؛ إذ يف التعليق صورة االستغنا
 3. ئة"دعاءه وسؤاله من لفظ املشيّرِي ألة أي يُعليعزم املس وقال السيوطي: "

  لعقل؟نع من اامللى ل علدليا ام .758
ة؛  ملسألا  والعزم يفدّ جلالرغبة وا ة مناٍف إلعظاميئش مل اب عقل، فألن تعليقهال أما
 نهفكأز هللا وفقره م بعجموه هألنن املدعو واملدعو به، و عستغناء ا يه نوعن فأل

   .(فعلفا ئتذا شإ بل، بذلك  عليك  وال أحلّ يقول: ) 

 ؟اىلتع مع هللا ساءة أدبإ فيههل  .759
إجابة  ُيكرهه أحد على  ال ىلاع تعاىل؛ ألن هللا تأدب مع هللاهذا فيه سوء  ،معن

 بة. رغإعظام و ح إحلا  شدةاك نه ما مل يكن لك سؤا

 ؟اءدعيتحقق حسن األدب يف الف  كي .760
،  عال و  جلضله ف عةلس  شيئةابمل ءاق الدعأال يعل  اىلتع ع هللااألدب ممن حسن 

ال تنقص  يء أعطاه فال يتعاظمه ش اىلتعه نوألمه، انه وجوده وكر  إحس ولكبري
فهم  أصناف ل ترون على خمخآلألولون واطاء ولو اجتمع اعلاب العخزائنه جل و 

 ؟ التعليق حينئذٍ فلم  ًئا،شي ه ه ال ينقص ذلك من خزائنن يتهم فإدعبكل أ ءجاو 

 

   (140/ 11) صحيح البخاري  ري شرح )فتح البا  - 1
 .  ( 22/299)  ريالقا )عمدة  - 2
     (221/ 1 )  والك )تنوير احل   - 3
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د ، عن(3616) ريالبخا اهرو ( هللا اءش إنطهور : )ملسو هيلع هللا ىلص هلعن قو  ف اجلوابيك .761
  يض؟مر لء لدعاال
رب أن هذا خيُ عي ادلان أكابب اخلرب، أي  ن وإمنا م الدعاء، من ابب  ليس اذه

الغيبية البد من لية أو قباملستار خبألاقا، و حال وطهور ةار لك كفكون سيض املر 
 ملشيئة.اب الدعاء  يقعل تملنهي عنه هو ابملشيئة، وا قهاتعلي
إن شاء  طهور ليك س عأب ال)  :لألعرايبوأما قوله " : هللا ن بطال رمحه اب قال
فوقع  ،ويقيله، ويؤخر وفاته  يكفر ذنوبه، هللا أبن  هضفإمنا أراد أتنيسه من مر   ( هللا

ض معلوم أنه كفارة للذنوب، اإلقالة والفرج؛ ألن املر  على ما رجا له مناالستثناء 
 رايباألع، وىف جواب ىل هللا تعاىلرد املشيئة إ ىنكان االستثناء قد يكون مبع  وإن

  أي. ( ورالقب تزيره محى تفور على شيخ كبري)ه: لناه، وهو قولى ما قيدل عل ا م
 1."ليس كما رجوت من اإلقالة 

 شيئةالقرتان يف املكم ا ح : راشلع لب ا ملطا
 ان؟نو لعا على ما املثال الدال .762

 شاء هللا وشئت. ا م: مملسل مثاله قول ا

 قة؟قولة السابامل مكما ح .763
 ك أصغر.شر وهو  اظ،فاأللك شر ع أنوا من   عو ن  جيوز، وهو ال هذا

 ق؟ما دليل احلكم الساب .764
 ذلك: ليدل

 

      (3/397)  مللقنتوضيح" البن ا( ، وينظر : "ال 10/484يح البخاري" ) ح صح"شر من   -  1
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  شاء لون: مان تقو كو ر ش ت نكمل: إفقا ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا ى وداًي أتهي نأ" يث قتيلة: دح  -
 أن ُيلفوا أنا ادو أر  ذاإ ملسو هيلع هللا ىلصمرهم النيب فأ. "بةعالك شئت، وتقولون: و هللا و 
 . (3773)  ئيلنسا ا رواه ( ئت ش مث  هللاشاء  ا م يقولوا:كعبة وأن الب ر و ) :يقولوا

  هللاما شاء  :ملسو هيلع هللا ىلصنيب رجاًل قال لل  نأا مه  عنابن عباس رضي هللا ا عنيضً ه ألو  - 
  ي ه النسائروا . (دهء هللا وحما شا قل، ادً ن  هللأجعلتين) :ال. فقوشئت

(10758) 

 ق؟لسابكم ااحل  يف ي نهما علة ال .765
واو الرف ال حبعو ل جاخلالق  ئةلى مشيع ق و خل ملعطف مشيئة ا يه ألن فالعّلة 

   ،هيل ع عطوف املعطوف واملبني ة واساوامل ك للتشري تضيملقا

 ملشروع قوله؟ا ما .766
  ك املشروع يف ذل

 ه. حدهللا و اء ا ش العبد: مأن يقول   -
 ه. فيمث شئت(، فال أبس  ، شاء هللا وإن قال: )ما - 
 . فيهماور ال حمظ اللفظان انفهذ

 . ىلاعتء ابهلل و سُ ال الظنّ   ر: عش ي املطلب احلاد

 ؟ (6:الفتح ) ﴾ سَّْوءِ َظنَّ ال  ظَّانِّنَي اِبللَِّ لا ﴿  :ىلتعا وء يف قولهالسـبظن  رادملما ا .767
 أمور:  ه لعدةة يتوجياآل اد يفر امل وء الس  ل م أن ظ نعال  لذكر أه

 إىل عدوهم، وأن  نينباده املؤم رسوله وعلمٌ مس أنه  اىل: الظن أبن هللا تعلاألو 
 نوأ حل،ن سيضمن الدي ائمة، وأد تمرةس من ستكو ليهم ع يد الكفرة الدإ
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هذا  و  ، نيباده املؤمنتابه وال ينصر عنصر ك يوال، ه لينصر رسو  عاىل الت هللا
ُتْم َأْن لَ ﴿ :اىلعت لهقو اد بو املر ه  ِمُنوَن ِإىَل  َواْلُمؤْ  الرَُّسولُ َقِلبَ ْن يَ ن ْ بَْل ظَنَ ن ْ

ُتْم ق َ ْوِء وَكُ  السَّ  َظنَّ مْ تُ نَ ن ْ ظَ وَ  ُلوِبُكمْ ق ُ  يف كَ لِ ذَ  نَ  أَبًَدا َوزُيِّ مْ أَْهِليهِ    ﴾ ًما بُورًا وْ ن ْ
 ( 12:حتف لا)

فعل ال وأنه ي، حةصل وامل كمةاحل عنره خالية داقاىل وأهللا تع : ظن أن أفعال الثان
و ظن  ال، وهجل وع لظن بهء او س منا دة، وهذحممو  لغاية  حلكمة وال

 . وعالل ج تهرب خو ه لكمال حكمته وعلم منافٍ 
 ي أاىل، قدر هللا تعن نه خارج عأدث وامن احلون الك ع يفيقا م نأن : ظالثالث

ن  كا   ملا اىلتع ن تقدير هللارو كذين ينقول ال السابق، كما هو القدر كارنإ
 د.العبافعال خلقه أل أو ينكرون يكون، وس

 وع؟ ن تأو ال تضاد السري بيل تف من قسري فالتا هل هذه .768
   . عنو تخالف ال  يلمن قب نه ألة حيصح نعم، كلها

 ر. قدنكار ابلفُفسر إب   -
 ة.  ار احلكمنكسر إبوفُ   -
 ويبيد.  حل يضمسه ر أم، وأن ملسو هيلع هللا ىلصوله عاىل لن ينصر رسهللا ت أبن رس فو   -

 ن؟ لظهذا اكم ما ح .769
ضه  لواجب، وبعا يدلتوحا الوكله مناٍف لكم ه،ي حتر ذلك حمرم والشك يف لك

 ل التوحيد. صمناٍف أل

  يء؟ّن الس لظفة اعر م ط يف باما الض .770
 ال. جل وعهلليق ابل  ين الوء: أنه كل ظ ظن الس يف بطضالا
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 ن؟ م هذا الظرّ حُ  ملاذا .771
 ا: نهم، دة أمورحّرم هذا الظن لع

  ىل عاد أن هللا تأن نعتق به جي فإن تعاىل، يف هللا ه ادتقاع با جي ملألنه منافٍ  - 
ص نق هي يعت ال لذيا قعاله الكمال املطل فأصفاته ويف يف ذاته ويف  كامل

 كمال. هلذا المناٍف   نلظذا اهو بوجه، 
ور يف  األمع ضو  وسبحانه قد، تدبريهيف الغة لب ا ةم له احلكأن هللا  ررتقأن امل - 

 الل أن هللا تعاىل يفع ظنالو  مودة منها،ايت احملغاالق تواف ليتا هاضعموا
  كمة حلاب فهصات الذا منافٍ ليق، وهعل ما ال يله بف يه وصفكمة فحل
 قص.ن كل  زه عننتل وعال و ج  ابلنقصهللا   صفو  نهم ، ويلزمالغةلبا
 كما  ساانً إحو  ال تفضالً ذه على نفسه جّل وعي أخللوعيد الذ أنه معارض- 

ُْم هلَُ إِ  . اْلُمْرَسِلنيَ اِدانَ ِعبَ ْد َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا لِ قَ لَ وَ ﴿:هولق يف نَّ  إِ وَ  .ونَ َمْنُصورُ ُم الْ هنَّ
 (173-171:لتص ف)  ﴾الُِبونَ غَ ُم الْ  هلَُ انَ ُجْندَ 

  وما ، (2الفرقان:) ﴾  تَ ْقِديرًاَرهُ ٍء فَ َقدَّ يْ َلَق ُكلَّ شَ خَ وَ ﴿  :تعاىلأنه يناقض قوله - 
 حمرم.اد اعتقود و هو ابطل مردارضها فعقرآن و ة اللالقض دان

  اجب لو اترك هلذا  ظن السوءوعال، و  جلظن به أن الواجب هو إحسان ال- 
 م.حمر السوء  ى أن ظنل ع لك ذ لحمرم، فد باجالو ك تر و 

: يـ ُقوُل اّلِلَُّ : )ملسو هيلع هللا ىلص  ف نفهم قول النيبيك .772 رواه   ( ْبِدي ِب ِعْند  ظ نِّ ع   أ ان   تـ ع اىل 
    ؟(2675)سلموم( 7405البخاري )
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انب ، والقبول إذا أعناه: ابلغفران له إذا استغفرَّنم :قيل ":قال القاضي عياض 
ألن هذه الصفات ال تظهر من والكفاية إذا استكفاَّن، إذا دعاَّن، جابة ، واإلإيلّ 

 1. ظنه ابهلل وقوى يقينه " إذا َأحسنالعبد إال 

 ير صو ابلتالتعّلق ملطلب الثان عشر: ا

 نوان؟العذا اد من هر ما امل .773
 المية. إلسا يعةيف الشر  ر يو التصا مكح ن يايُراد به ب

 ؟ ويرتصلما املقصود اب .774
 م.صنال األلنحت لتشكي احلية، ومعه ا كائنات لل  رسمال هب صوداملق

 ايف؟وغر فوتوير الص تلاما حكم  .775
لعلة ا د عنالعكس(، والفاعل بعيال له )قيُ  الفوتوغرايف التصوير ن، ألشملهي ال
 بوي. الوعيد النيف  عليها وص نصامل

 ر؟ وين التصع هينلا يف  ةلّ لعما ا .776
مة  قياااًب يوم الاس عذالنّد أش )  ل: قا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ول رسن ضي هللا عنها أ ئشة ر اع نع

 (. 2107ومسلم ) ،( 5954) ري بخاال رواه  .(ىلاعلق هللا تون خبهئضايالذين 

 ؟ غرايف و الفوت   ة يف التصويرة موجودهاضاملة الّ هل ع .777
 طفقفهو  ،(العكس)رايف وغصور الفوتبعيدة عن امل ملضاهاة ودة، فاغري موج

 
 .(8/172 )  مال املعلماك -  1
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 هو. هده كماشاألمر ي سكا ع

 ح؟وا األر ذوات  ويرتص حكمما  .778
 وحت، أب النمن ابكان   ا منها م واعه؛ سواءً اح حمرٌم جبميع أنرو األ ت اتصوير ذو 

 د. ليالرسم اب

 ؟ مير ح التذا ما دليل ه .779
 ل على ذلك: الدلي
 أظلم : ومناىلتع ل هللا اق: )ملسو هيلع هللا ىلصل : قال رسول هللا اق هريرة  يبث أحدي  -

عرية(  ش وايخلقة أو لا حبيخلقو رة، أو لليخلقوا ذلقي، فخك  قل خي هبن ذمم
 – (.2111(، ومسلم ) 7559لبخاري )ه اروا

ا ب هبيعذ فسورة صورها نل ص بك ل له جُيعار، ن) كل مصور يف ال : ملسو هيلع هللا ىلصقال   -
 (. 2110م )(، ومسل2112ي )رواه البخار  جهنم (. يف

ن ينفخ  أالدنيا ُكلف  صّور صورة يف ن م)  :وًعان عباس مرفيًضا عن ابوهلما أ -
 . (1671 /3) (، ومسلم  5963ي )رواه البخار    (.فخ وليس بناح ها الرو في

ها لتجلس علي: نمرقة(؟ قلتاله ذه )ماا: ي هللا عنهرض ةئش عال ملسو هيلع هللا ىلصوقال   -
  وإن م، ما خلقت واأحي يقال هلم رو صلاأصحاب هذه  إن)توسدها. قال: و 

 (. 5957)  لبخاريا رواه ( .  رةصو يه  ف ابيتً  لة ال تدخاملالئك
 ناك  أولئك إذارفوًعا: )م  عنهاي هللاشة رضمن حديث عائويف الصحيح   -

 ،رو فيه تلك الصا رو صو سجًدا و ربه معلى قات بنوا فم الصاحلالرجل م يهف
 (. 528(، ومسلم )427)ري  البخاه روا (. رار اخللق يوم القيامةئك شولأ

 ع؟ لصنيا ذان هم رح للتحذياصهل واجب التن .780
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عثك  أب: أال طالب  أيب يل علي بنال : ققال ج األسديا  اهلين أيبعف ،منع
صورة إال  يته، والو إال سرفًا ا مشقربً ع د أ أال ":ملسو هيلع هللا ىلص هللا سوله ر ا بعثين بمعلى 

 ( 969) ه مسلماو ر  . " طمستها

 ة؟يدله عالقة ابلعق له ئنات احلية.ي للكادو لرسم اليا  ، أواثيلللتم تالنح  .781
ت، مث موالو ابألوالغم ظيخول التعبعدها دى من خُيش  يتلااألسباب  من وهم فعن

 .ملسو هيلع هللا ىلص لقوم نوح صلمثلما ح بصاحبه إىل الشرك، يوصل

 ؟الرسم أو النحتعن قضية  اد ابتعوىل  األ ون قر ال يف  جند هل .782
ية رسم ضقل اهتمامبا أي تقريول ث األلثالا ميةن اإلسالو ر قلن جند يف الف، نعم

 ية يفثنلو األمم ا م، كحاليل هل متاث تحن منهم، والز  يف مةيظالع ات للشخصي
 كان يف مصر.  ما و شرق آسيا، ، و أوراب

 اانت؟احليو   يطحتن  حكم ما .783
 فهو قول قوي. ل حبرمتهن قيوإ  غي،نب يال ت اانيو حلط ايحتن

 ؟قباللحكم الس  لليتعلا ما .784
 ه:جو ه لو تعليل 

  ن و ليق، وقد يكعتلاب اامهر كإهذه احليواانت و تعظيم يلة إىل : أنه وساألول
 .ىل الشركصوره إ  بعضفٍض يفم

  هبا  نتفاعم جواز االعدتالف، و تة، وحق امليتة اإليحليواانت مذه ا: أن هالثان
ة من ادتفسالا حته الشريعة منفيما أاب  إال ه،جو الو من  جهٍ و  يأب

  ت تناؤها يف البيو الدبغ، وأما اقد دها بعرها وجلو عاوأش وأوابرها  اأصوافه
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 وتعٍد. وجتاوز ، روعملش ا دحلاه خروج عن نإف تةيموهي 
ل ااألمو  يف شرائها ق ، ويُنفةيط األموال الطائل ى هذا التحنق عل : أنه ينفلثاثلا

ال فيما  لمل اقفإنالتبذير؛ ألنه و اإلسراف حد  يفل داخذا وه، ةري ثلكا
 الً. فيه أص عفنال 

ناس  لا ضعب افيه دقسيلة إىل أن يعتت و هذه احملنطاعليق ن ت: أرابعلا
اجلن عن  أذى و تدفع، أطنيياع شر الش هنا تدفمن أ اسدة؛ف ت ااعتقاد

ا  سدً و  دةامل اه هلذ فحسًماالتمائم، ة من مجل  بيوت، فتكون حينئذٍ لا
 1ها وتعليقها. طنع حتنيعة يريلذل

 ( ايوفت عبدي) ةلو : مقث عشراللثا  لبطامل
 يت( ؟ م  دي وأ  بع )قول:  ما حكم .785

 م.ا القول حمرّ ذه

 ؟ لتحرميا  اذهل يلدما  .786
ئ  م أطعم ربك،أحدكال يقل  ":الق ملسو هيلع هللا ىلصهللا ن رسول أ ة يب هرير أ نع وضِّ

فتايت فتاي و  :قلليو  ،ميتأو  ديعبكم د يقل أح الي، والمو سيدي و : ربك، وليقل
 (2552)  يار بخ الرواه .   "ميالوغ

 ؟ نعما تعليل امل .787
 بوجوه:  تضحع ياملن يلتعل 

 ام ك اإليه ود ذللدابر ور ا عً فقط ، يةوبربال يف اىل تع املشاركة هلل : أن فيه إيهام لاألو 

 

    (264 / 8)   ز فتاوى ومقاالت الشيخ ابن اب جمموع  -  1
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 ل.القو هذا  نع ممت
ال  وعل ج هديحو وحتق يق ت ، تعاىلب م ع هللادأن ف  ي ت رك  ه سل وك لأل: الثان

 املطلقة. ربوبية ابل
من هذا  ديهلم ُمِنَع الس  فمراعاة، قيقر ل ل ة نوع إهان وللقأن يف هذا ا: الثالث

 القول.
يت(  وأمي بدوله: )ععند قلسيد قلب ا ع يفقي ال ىتحأي  ة! يعذر ل: سد االرابع

له مقت ذي يوجب لار والعجب ية النفس والغرو اظم ورؤ التعمن  شيء
 . التوحيد اب ية جلنا عاىل ومحا هلل تتعظيمً  لك ذ نع هى فن وسخطه، هللا

 ة ال يكون إالتامة يوم القيامالنجاة ال صل بهذي حتال يد توحلاق أن حتقي مس:اخلا
،  وعال هللا جل ية وبربأدب مع سوء  يت فيها ال فاظلألاه هذن ماس حت الاب
 ائه وصفاته. و مع أمسأ

 1  ( و) لولة: : مق عشر بع املطلب الرا

 ان؟ نو لعا نم ودما املقص .788
 . يف كالمنا )لو(   كلمة استعمال   املقصود به

 ؟ (ول) ما حكم قول:  .789
 وعية استعماهلا. ابختالف ن تلف حكمه قوهلا خي

 هللا؟ قاديرم ط يف خّ تس ال يف  اهلماعتما حكم اس .790
 رم.  تعاىل فهو حمل من قدر هللانز ا م ا علىهب اخطً لها متس عماستإن 

 

 . ةاللفظي  ابب املناهي  -الثالث  اجمللد  ،مني احل العثييخ حممد صتاوى و رسائل الشموع فجم -  1
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 ؟ ميرآن الكر ق م يف الك هذا احل يلدلما  .791
 اأْلَْمِر  ا ِمنَ لَنَ  انَ كَ   وْ لَ يَ ُقوُلوَن ﴿  : لواقام  أهننافقنيعن بعض املقوله تعاىل  - 

 ( 154ان عمر   لآ)  ﴾ ا نَ ْلَنا َهاهُ ْيٌء َما قُتِ شَ 
 ﴾ ِتُلواقُ  واَن َماعُ َأطَا َلوْ ُدوا َوقَ عَ  اهِنِمْ وَ خْ اُلوا إِلِ يَن قَ الَّذِ ﴿ :همعن بعض اىلتع ولهق  -

 ية؟  نبو السنة ال نمرمي تح ال اذه يلما دل .792
ن ابهلل واستع ينفعك،ا م لىع ) احرصقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  نأ رة عن أيب هري

ذا، كذا وك  كانل اذت كذا وكفعل  أين و ل لقشيء فال ت صابك إن أتعجز، و وال 
 . (2664م)لسمرواه  الشيطان(،تح عمل  ن لو تففإعل، وما شاء فهللا ن قل: قدر ولك

 ؟يف هذا املوضعو( ل لكلمة )لاتعمساالا ذه يف  لتحرمياعليل ت ما .793
رب أبن الص ل من القدر، ونعلمنز ما  ىعل  ربصال بعدمالقول فيه إشعار  اذه - 

 لمة مشعرهذه الكم، وقول ر احمل بجواضد ال، و بجاو  ةملؤ ملاألقدار ا على
 ًما. فصار حرابذلك 

 ف علض ببٌ ، وسظاحلندب و  دة األملزايحسر و لفتح ابب التسبٌب أهنا  - 
 من ضعف للتوحيد، وهوم ذاا، وهلقه هبسباب وتعاألإىل  فاتهلتوا بل لقا

 طان.لشيا لعم
تح لباب  هلا فا و قوألن ، اأملو  اقً ضي هد ل، وإمنا يزيز االقدر الن أن قوهلا لن يدفع - 

 بالغة. ه ال وحبكمتجل وعالابهلل ء الظن سو 

 ؟املعصيةإىل تطّلع لل لو() ل كلمةكم استعماح ما .794
 .مٌ ر هذا حم
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 ؟كم على هذا احل دليللا ما .795
رجل  آاته  ث: ) و يف حديا كم  زرو اليف  لصاحب املعصيةك ار نه مش دّل الدليل أ

،  ماالً لًما والمل يؤته ع جل، ور هللاعصية م يفه قفني وه فعلًما، يؤته  ااًل ومل مهللا
  ر يف الوز ا فعل، فهمذي ثل اللت فيه مفالن لفع ي مثل مالعند ل: لو أنفقا

ذ إ ع أنه مل ينفق ماالً م ،له هذاآمث بقو  لالقائ اهذف (4228 ) هبن ماج رواه ا ".سواء
احب  صل مشارًكا رمث وتطلعه لفعل املعصية صاه اإلنيبتم ه، لكنال عندم ال

 .ةاملعصي

 ب؟و بحم أمر ة عند فواتلو( مستعمل)  انتو كل لو قلا ما .796
 أبس فيه. ز، وال  ائهذا ج

 ه؟تثل هذا احلكم، وأمليل ما د .797
ت من أمري ما ل قب استلو أين" : ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا ولكق،  الفاضل العمل فوات مثل  - 

  (، ومسلم1651البخاري )رواه  ."مرةع هالتوجلع اهلديقت س امل ت بر استد
(1211 .) 
حىت  صرب موسى يأن أخ ول دت : ) ودملسو هيلع هللا ىلصيب ل النو ؛ كقعانف مل عفوات مثل  - 

 . (4725رواه البخاري ) ربمها(.نا من خعلي هللايقص 
 ه تا ومل يؤ لمً ع هللا ورجل آاته كحديث: )  ،ويرضاه هللا ُيبه  عمل ما من يتمىن - 

يف   فعل، فهما ذلالفيه مثل  ل فالن لفعلتي مثل مادنو أن عل القف ماالً 
 (4228)اه ابن ماجه  رو .  ء(سوا رجاأل

 ؟وتقريب الصورة للشرحيم، لتعلر اأمو  )لو( يف ظة  فل استعمالما حكم  .798
رحها،  املراد ش ةر و تقريب الصلق و غاملح توف مافهإلُيصل به ابيان مثال هلا لعمااست
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 به.   ال أبسا هذف

 ؟ زاو ذا اجليل هدلما  .799
ِإالَّ ٌة هلَِ آِفيِهَما  َكانَ   وْ لَ  ﴿ :ابأللوهية  ه نيتحداباته و ثإيف سياق  كما يف قوله تعاىل

فماذا ا، وكذ صل كذايكم لو حوكقول املعلم: ما رأ ، ( 22:ياء نباأل) ﴾ اتَ َلَفَسدَ  اللَُّ 
 ؟ رعي فيهم الش كاحل امو  ن،فعلو ت

 لرايء اب ما يتعلق: شرمس ع لب اخلاطامل
 ؟ ءراييف ال تعر  ما .800

يف  زلة ملنوا هم،ائوثن حد اء املبتغا، عاىلهللا ت وجه  ههو حتسني العمل مما يبتغى ب
 .همنيا من دظٍ صيل ح، أو حتروهمدص

 حكمه؟ ام .801
   أشكاله.هو حراٌم بكل صوره و 

 ء؟ اير ال  ةطور خ ى عل رميآن الكلقر لة من اما األد .802
َا ُقْل إِ ﴿ :تعاىلقال  -  َا ِإهَلُُكْم إِ يَلَّ إِ ى ْم يُوحَ كُ  ِمثْ لُ رٌ َأاَن َبشَ منَّ َكاَن    َمنْ فَ  َواِحدٌ ٌه لَ  أمنَّ

  ﴾ ًداَباَدِة َربِِّه َأحَ ْك ِبعِ ْشرِ يُ  اَل وَ ا َصاحلًِ  َماًل يَ ْعَمْل عَ فَ لْ  َربِّهِ  ءَ الِقَ و جُ رْ ي َ 
 ( 110ف:كهال)
أَْعَماهَلُْم   مْ هِ يْ فِّ إِلَ وَ ا ن ُ هَ ت َ زِين َ وَ لّدنْ َيا َياَة ايُرِيُد احلَْ  َكانَ   َمنْ  ﴿:اىل تعهللا وقال  -

اُر  النَّ  الَّ إِ ِخَرِة آْل ْم يف اْيَس هلَُ لَ  ِذينَ  الَّ أُولَِئكَ ( 15)ُسوَن ْبخَ  ي ُ يَها اَل فِ  مْ َوهُ ِفيَها 
 ( 16-15د:و ه)  ﴾ نَ و لُ ْعمَ َكانُوا ي َ   َما ِطلٌ ا َوابَ يهَ َط َما َصنَ ُعوا فِ َوَحبِ 

 ء؟ ايالر رة  و طبوية على خ ة الننس الن دلة مما األ .803
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فقال  ه، عنل غر!(، فُسئصأخوف ما أخاف عليكم الشرك األ) :ملسو هيلع هللا ىلص قال - 
 (23686)  د رواه  أمح    (.  ايء ر لا: )ملسو هيلع هللا ىلص
ركاء  غىن الش ىل: أان أقال هللا تعا ":ملسو هيلع هللا ىلصول لرسل ا: قالقا يرة هر  وعن أيب  -

  اهرو  . "تركته وشركه ريييه غف يأشرك مع عمالً  لعم نم الشرك، عن
 ( 2985)لممس

 خوف عليكممبا هو أ مأال أخربك ) فوًعا:ر م  يد اخلدريسعوعن أيب  - 
  رك ش ل: )املسو هيلع هللا ىلصقال هللا. ل سو ر بلى اي  :وا؟( قالجال دلا من املسيح عندي

   (11252)  رواه أمحدلرجل(. ا ظررى من نيزيّن صالته ملا يفالرجل  ميقو  في!اخل

 ؟ اذامل ر،ئاشرك السر أنه ء  ايلر عن ال يُقا .804
ُس،  ا النَّايّ هَ أَ ":ملسو هيلع هللا ىلصل قاف ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول علينا ج : خر ال ق بيد حممود بن ل نع
ُل يَ ُقوُم الرَّجُ  "قَاَل: ئِر؟رَاسَّ الْرُك شِ  ا، َومَ للَّ ا لَ َرُسو  ايَ  ا:قَاُلو  "رائِ رَ  السَّ ِشْركَ وَ  ُكمْ ِإايَّ 
ُك  رْ ِلَك شِ ذَ فَ  ، ْيهِ إِلَ اِس النَّ  ظَرِ نَ  نْ مِ يَ َرى َما لِ ا دً هِ ا جَ  هُ التَ َصلِّي فَ يُ َزِيُّن صَ فَ يُ 

 (. 937) ابن خزية ه روا.  "رِ ئِ ارَ السَّ 

 سبق؟ عال منما اخللل يف أف .805
 .   تعاىله هللاجو ظيمة  الع ألعمالا ذهوا هبادر أ ام حصل ألهنم الل إمنخلا

 نسان؟ هذا اال ما جزاء .806
 إال  لمهيتعال  ه هللا، به وجغى تبي ا  ممماً عل م أنه قال: )من تعل  ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب  -

 (. 3664)  داود و رواه أب نة(.  اجل فر عُ جيد  ا ملنيلدا من اً رضليصيب به ع

وم ي ن ااىل إذا كعوتتبارك  هللان أ: )ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  قال: حدثين ة أيب هرير  - 
يدعو به  ثية، فأول من مة جام، وكل أاد ليقضي بينهالعب ىلإل ينز مة ياالق
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 ل هللاو قال، في املريثك  لجر و هللا، بيل يف سل قتي  ورجلآن، القر ع ل مجرج
ى اي رب.  ؟ قال: بل ويلرسى عل زلت ما أنمل أعلمك قارئ: أل لعاىل وتك ار تب
  . نهارالء آانلليل و ا ءه آانقوم بأت كنقال:  ؟ متعل ت فيما فماذا عمل  ال:ق

:  هللا يقولو  ذبت.ملالئكة: كت. وتقول له ا: كذبتعاىل لههللا تبارك و  فيقول
 ذاك.  د قيلقف، ئر اقفالن  يقالأن  دت أر ل ب
اج  أدعك حتتمل ىتح ك،علي هللا له: أمل أوّسع ولقيال، فملا حباصبويُؤتى  

: كنت الق يتك؟ما آتيف لتذا عمماف ل:رب. قا ل: بلى ايا؟ قإىل أحد
كذبت.    املالئكة له:  وتقول : كذبت. فيقول هللا لهصدق. تأو م لرحل اأص
 ك.قيل ذا فقد ،دن جوال فاليقا أنت ردا أل إمن: بول هللاويق

قول: أمرت في؟ لتقتاذا فُيقال له: يف م هللا، ل سبي يف تلقُ  يذى ابلتؤ ويُ  
ول له  تقو  .له: كذبت ول هللايقف ت.تل ىت قت حلك، فقاتل يسب ابجلهاد يف

د قيل فالن جريء، فقيقال أردت أن قول هللا: بل ت. ويبذك:  ئكةالامل
  أول ةث الثال أولئك  ،ةير هر  اي أاب ل: ا فقبيترك ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا ب رسضر مث  ذاك.

 ( 408) وابن حبان  (2382)  لتمذياه او ر    .(يوم القيامة م النار هبسّعر ت هللا قل خ

 ؟رغ أو األصكرب لشرك األهل هو من ا .807
 م.حلكة افر مع يف تفصيله يهذا ف

 ؟األكرب   ن الشركمىت يكون م .808
  ق نفاالن مكفر، فهذا ال ويبطن سالم،اإلر يظه يف أصل اإليان، أبن كانإن  
 كرب.األ

 ل؟لعما  ليُبطء ايالر  له .809
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 ته أن يقال:  وخالص ل،صيتف هيهذا ف
ل معفهذا ال مل،على العأي هو الباعث  من أصل العمل، ء رايال ا كانذإ- 

 . ساسهأ نم ابطل
ل، فهذا ال طرأ على العملكنه لعمل، و ن أصل اليس م رايءال نا كاإذا مأ- 

   عه.م تسلس يى به، أو ضر ي الو  هعده عن نفس ه ويباهدأن جيإما : لوخي
ة، كما قال عدافملا على هذهه يُؤجر العمل، بل صاحب لىع ثرؤ يروء ال الط ذافه
 ﴾ِننيَ ْحسِ للََّ َلَمَع اْلمُ نَّ اَوإِ ا نَ لَ ب ُ  سُ ُهمْ ن َّ ي َ دِ َنا لَنَ هْ اَهُدوا ِفييَن جَ َوالَّذِ ﴿ :عاىلت
 ( 69العنكبوت:)

 ؟ايءلر ا نم .هل يعدّ اء الناس.لفرح بثنا كمح ما .810
 فصيل:هذا فيه ت

فال ، مللعقبول الى ن هللا، وعالمة عشرى مأهنا بُ  ر ابتابع الفرح انإن ك  /1
 أبس به. 

ذا فه هم،منفه خيا امل زواو أه، مرغوب لحلصو  الناس درح حبمأن يكون الف /2
 . وال ُيبط العمل أجره، ليه وينقصأيمث ع  ءراي

 يه؟لع  ءرايطرء ال ، مث مل هلل أ العبد  لو كمحلما ا .811
 يل:هذا فيه تفص

 يضرّه.  الف  طرا ودفعهخاإن كان  /1
 ة: ادعبإىل الظر إن استسل معه، فنن/ 2

ل طبفيم، ياصلصالة، والمثل اوهلا أبآخرها متصٌل العبادة إن كانت  - 
 يه.عل 
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ال  املاق فنالذكر وإمثل القراءة و بعضها ترتبط بادة ال العب كانت ن  إو  - 
  ،ةينجتديد ال ىلُيتاج إو  ،عليهالطارئة  ايءالر  يةنبع نه ينقطالعلم، فإ رونش 

 وما مضى قبل الرايء فصحيح. 

 ة؟ فراغ من العبادالرايء بعد ال د ر و  م لوحلكا ما .812
 مل.عال ُيبط والجر، ألا نقصيُ و حمرم،  وهوعة مالسُ  من هذا

 الرايء؟  سل يف من اسرت  مع حلكمما ا .813
 خيلو:   ال هذاف، هعم ويستسلن أجله ل ميعمفسه و ن بلهقتمن يرضى به و 

  أيا، ها كلهإنه يبطل بصحة آخره كالصالة ف ال إ ح أوله يصال  ملن العا ك  إن - 
  الً بطن مكو ي سه فإنهنف ه ضيتور  ل بهاستس لذييه الرايء ا ي جزء وقع فأ يف
 . يعهاا مج هل

إال  هرايء من الطل بي، فهذا ال صحة ما بعدهبآخره صحة  يتعلق وإن كان ال - 
  ء اير داخلها الي امها ملد حإني؛ تصدق بصدقت لج كر   لك ذو ، بله فقطما قا

 الرايء.  إال ما داخلهل بطي  اليها فف  فيها، والثانية داخلها الرايء

 ؟عليه هحبصا اتم فرة إنملغز ا حي خل يف ديرايء هل ال .814
 : قولني ة علىاملسأل هذه لماء يفالعتلف خا

 ذه عليه. خايؤ  الو  لهر هللا قد يغف بهح افرة، وصغ امل زيقيل: إنه داخل يف ح 
م  يو ار الن ه يفالبد أن يعذب صاحبه بقدر  لب ،يز املغفرةح  يدخل يف ال: يلوق
ه  تار اخ  لو قالا ذحيد، وهلتو ل اأصه ن معا ؛ ألبدً خيلد فيها أ امة، لكنه ال قيال
 تعاىل.  هللا ملوهاب رمحهمد بن عبد اشيخ حم، والن القيم تلميذه ابو  يةمبن تيا
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 ؟كلذ وقوع يف كفارة ال  ام .815
، بك شيًئا وأان أعلم كر شأن أوذ بك أعإين هم ل لال: )ذلك أن يقو  ةر كفا

 ( 716 )   ردب املف يف األد لبخاري رواه ا      . م(عل أ ملا ال وأستغفرك

ل،  جان الدينا موفه عل من خشدّ أ ك اخلفير ش ال انعلي  ملسو هيلع هللا ىلص يبالنخياف ف كي .816
 ؟خطرهتنته وكبري من عظم ف 

 : ما يلي هي -هللا أعلمو-ك  ذلة يفعلّ ال
رة، وأما الشرك اخلفي  اهظ مات العة تُعرف بهر ظا ل فتنةاجدأن فتنة ال: لو ألا

 غيوب.لعليه إال عالم اطّلع ال ي قلوبال يففإنه شيء خفي 
أي   ، ملسو هيلع هللا ىلصنيب ن المن لد ع ألمة أمجا رها علىطخفي خللشرك اا تنة أن ف : الثان

  ن إف الدجال لها، وأمااألمة ك عام على رهفخط نيا، إىل آخر الدمن عهده 
،   يبق منها إال القليلومل ة األم ر د فين أكثوق، ن الزما ر خآه تكون يف تنتف

  بعض ا هب لىففتنته يبت لمة، وأما الدجامة األا عالى هب بتت ة فتن فالرايء
 األمة.

ام  ينة ومكة حر ه، فإن املدمنتحرز صل يكن الفل عدو منجاأن الد :ثلثالا
 نك اخلفي فإلشر ا ا مأ مة منه،الكهف عص ائل سورةقراءة أو و  ليه،ع
  نه إال ما ي عدو مالزم ال ينفك عوه، نسانإلاليت يف اس نفلصدره ام

 ريعس ذي الم اطين املالز بأن خطر العدو الالشك ىل، و تعا هللا شاء
 .التحرز منه شقال ي  فصل الذينملالعدو ا طرظم من خعأنه م التحرز

 جه هللا.بو  ابلسؤال  ما يتعلق: عشر املطلب السادس 
 وان؟عنهذا ال ما معىن .817
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يين  وجه هللا أن تعطب لك أسأ :ةبصيغعليه م ساقابإلن سايد على اإلنتأكال هانمع
 ا.كذ

 ؟هللابنا  سأل منء ما حكم إعطا .818
 ت:الحا  ث من ثال رماأل اذه لوعاىل فال خيمن سألنا ابهلل ت

 بذله.  غمر يسو أ يفعني معني ملهلل من ال اب ن السؤ يكو أن : ىلاألو 
 .نيعم عني لغريسؤال من مأن يكون الة: انيالث
اكم، أو  ند احلبوته عإسقاط حٍد بعد ثك  م؛ر حم رٍ مهلل يف أابد حأألنا إذا سثالثة: لا

 ه. تبو عقب داثً يف يوجيه بعد أن أحدث حنؤو  نهلل أا ابلنسأ
 : وىلألالة احلا

 ؟ةالذه احله ما مثال .819
 وكذا. ذا يعطيه ك نأ هلل مرًا ابع زيدٌ  كأن يسأل

 هذا السؤال؟  حكمما  .820
 ه. ردّ  مرُ وُي جابته، هذا جتب إ

 ؤال؟س كل  حقق معهل هذا مت .821
 هللمن سأل اب): ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك لقوله ستطاعةقدرة واالوط ابلشر م واجبلاهذا 

د  ق ك يكون بذله  هلل فإنابنا ألنه ملا سوأل، (13539)بريلكطرباين يف ا رواه اله (. فأعطو 
 .يدالتوح لكما، وتعظيم ذلك من إعظيم هللؤاله تة سجاب، فإمابلعظيسألنا  

 انية: ة الثلااحل
 ؟لاؤ ذه الس هثال م ما .822
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 . املصلني ابهللون د ويسأليف املساج قفوني ينمثل الذ 

 كم هذا السؤال؟ ح ما .823
 .كذهبم  ظنى العل  بل غي ملا إذا ذهم، هرد هكر إجابتهم وي  هؤالء تستحب

 املسلم؟ ماذا يفعلؤال، فالس ذا ثل همل ون نامنع ق لو كان هناك .824
حلالة،  ذه اه يف مثل لهسأي عدم مساعدة منيف ة لو لدنني ااو ة قواجب عليه طاع

 . دولةن مع الابب التعاو  من لك وذ

 : ثةاللثاحلالة ا
 ما مثال هذه السؤال؟ .825

ن  عد أنؤويه بهلل أن اب و سألناأ مر،ألاوالة  دعن هوت بث د ٍد بعسقاط حمثل إ 
 بته.جب عقو يو  بلديف ال حداثً  أحدث 

 ذا السؤال؟ كم هما ح .826
 تعاىل.   هللاب مستخفّ نه أل تهقوبعب وجت ، بله دّ ر  بوجي ابتهجإم حتر  هذا

 سابق؟ما سبب احلكم ال .827
م  قامب خفمة، فهو مستمور حمر ة للتوصل ألال به وسيل سؤ الل ث جعيح
 ال. جل وع ظيم هللاتع نم ينئذٍ ية ورده حوبلربواية أللوها

 .مله الدنيا نسان بعادة اإلر إ ع عشر: ابالس املطلب
 العنوان؟ هذاملراد من ا ما .828

 اي. و دنيا دً صمقمله كم من أراد بعحن  ياب نهراد مملا
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 ثلة؟وفق األمنوان ابلع قصودملا يح توضما  .829
 :اهذيح توض

 كرب.اق أفنو  كٌ ذا شر ا، فهريد إبسالمه إال الدنيأال يُ    /1
لعلم من يطلب اال، وكملاليأخذ  ج من ُيحدها؛ كلدنيا و لعبادة ااب دير ي ن أ / 2

ا  ، فهذةهللا البت  ه وجهكل ك  ذلب يريد وظيفة، واللاادة و جل الشهالشرعي أل
 . حبه الذي يصال العمل ر، ويبطك األصغشر ال و منائر، وهبالك نم

؛ وكمن  ةر جاتل ولهللا  لوجهرج خيكمن   ؛ معا دنيايريد ابلعبادة وجه هللا وال ن أ  /3
الج، فاختلف جر وللعيصوم لأل ، وكمنيادنوال راألجل اتل ألجيق
 انقص. خروي ألار جاألعلى أن  اتفقوالكن  ذلك، علماء يفال

ة  ادعبانت الب، فإن كوالثأ إرادة اطر ت يا، مثا للدندً ة مري ادبعلائ تدبي نأ /4
صد قما  حيصرتبطا ف يكن مملوإن  ،يصح ة ملا كالصال رتبطا آخرها أبوهلم
 .عاىله هللا ته وجب

 ح. با ا أمر مذهبعة فإرادة الدنيا ات وتكون الثواب، فع إرادةن الداكو ي أن  /5
أمور   ا شيء منشيء منهب ا، أو هب  يد ير  مث  م،ات ل العبادة إبخالصيعمأن  / 6

 ا. لى اخلالص منهع الإ  يثاب جوز، واليف ،ادنيال
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 بع ل الرافصال

 (ملسو هيلع هللا ىلصهللا سول  دا ر حمم نوأ)  :بشهادة تعلقي ما
 

 (ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ول رس ا) وأن حممد ادة شهب ما يتعلق: قدمة م
 ملسو هيلع هللا ىلصلنيب  من حقوق ا : املبحث األول            

 ملسو هيلع هللا ىلص  يبلن امع   ألدبم ادبع  لقتعيما : املبحث الثاين
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 مقدمة
 (ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  ولرسا ) وأن حممدادة شهب يتعلق ام

 (؟ هللا رسول  حممًدا نأ شهادة  )ما معىن  .830
فيما   ملسو هيلع هللا ىلصديقه زجر، وتصى عنه و ا هنب مر، واجتناا أم فيم  ملسو هيلع هللا ىلص عته اطمعناها: 

  مبا شرّع.يُعبد هللا إال رب، وأالخأ

 ذا األمر؟ ليل على هدالما  .831
 ( 12:بنغا الت) ﴾ ولَ سُ الرَّ يُعوا طِ أَ  وَ للََّ ا واِطيعُ َوأَ ﴿   :ةري كثت  ايآ يف قال تعاىل

 . ( 54:النور ) ﴾  ُدواتَ هتَْ  وهُ يعُ طِ َوِإْن تُ ﴿  :تعاىل وقال
 ( 7:احلشر ) ﴾  تَ ُهوا اُكْم َعْنُه فَان ْ هنََ  ا َومَ وُل َفُخُذوهُ سُ لرَّ ُكُم ا آاتَ  َوَما﴿  :عاىلت الوق
  اللََّ و اَن يَ ْرجُ  كَ َمنْ َنٌة لِ َوٌة َحسَ سْ أُ  اللَِّ ُسوِل رَ  يف  مْ َن َلكُ َلَقْد َكا﴿  :تعاىلوقال  

 . ( 21:بحزا ألا) ﴾ ريًاَكثِ   اللََّ َر كَ ذَ اآْلِخَر وَ  َواْليَ ْومَ 

 ن حممدا رسول هللا(؟ أو   )ة   التعّلق بشهادوب وج  ة على لسنّ ا ليل منالدما  .832
،  ( 2697) ي خار لبرواه ا(. رد  وما ليس منه فه هذاان أمر  ث يفمن أحد): ملسو هيلع هللا ىلصل اق

 (. 1718)ومسلم 
  سلم ، وم(9/107)رواه البخاري  (. فهو رد رانعليه أم  ليسالً عمل مع من)  :ضاً أي وردو 
(3/ 1343 )   
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 األول ثح املب
 ملسو هيلع هللا ىلصحقوق النيب  نم

 حقوق خاصة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: ولاملطلب األ

 ل؟ يللد ، مع بيان املسو هيلع هللا ىلص النيب حقوق ما مجلة  .833
 ما يلي: ملسو هيلع هللا ىلصه ة حقوقل من مج

بقوٍل   ولهق ض عار ين وز أجي فال شر، كل قول من الب  لىع ملسو هيلع هللا ىلص قوله مي دقت  -
  ِي اللَِّ دَ  يَ وا َبنْيَ دِّمُ  تُ قَ وا اَل آَمنُ  ِذينَ لَّ أَيّ َها ا ايَ ﴿:عاىلت ال، قكانمن   ئًناكا

 ( 1رات:ج احل) ﴾ َعِليمٌ يٌع اللََّ ِإنَّ اللََّ مسَِ ُقوا ت َّ ا ِه وَ َوَرُسولِ 
  )والذي  : ملسو هيلع هللا ىلص ، قالنيلق أمجعخلالد واد والو ولال بةعلى حم ملسو هيلع هللا ىلصحمبته تقدمي   - 

  ووالده  يه من ولده إل حب كون أم حىت أؤمن أحدكال ي يدهب ينفس 
 . (44(، ومسلم )14)  لبخاري ارواه       (. أمجعنيالناس و 

،  ةً عليَّ صالّلى من ص: )ملسو هيلع هللا ىلص الق ،ر امسهكلما ذُك  هليالُم علس  واالصالةُ   - 
 (. 384رواه مسلم )  هبا عشرًا (. ّلى هللا عليه  ص

وا هللا يل سلُ  مث..: )ملسو هيلع هللا ىلصقال  كما ة، ل يالوسيه يؤت أن  اىلع تهللا  السؤ    -
و أن  ، وأرجهللا بادن عبد مع لإال بغي تنالاجلنة نزلة يف وسيلة، فإهنا مال

 . ( 384سلم)رواه مالشفاعة(.له لوسيلة حلت ا سأل يل نمف و، هن أان أكو 
ذب ه فكعدب وة وأن كل دعوى نبخامت النبيني  ملسو هيلع هللا ىلصجلازم أنه اد قاعتاال   -

  ( 40األحزاب:) ﴾النَِّبيِّنيَ  اللَِّ َوَخامتََ  ولَ سُ ِكْن رَ لَ وَ ﴿  :قال تعاىل وكفر، يفز و 

 (22395رواه أمحد ) ."  ِديبَ عْ  يبَّ نَ  لنَِّبيِّنَي اَل َخامَتُ ا اَن َوأَ  :"لنيب ل اوقا
  ه هللا زلاليت أنزلته ه منلاز نوإ، تامةته النصرة الالتامة ونصر  ةالو امل ملسو هيلع هللا ىلصه التموا  - 
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  ائها دعليها، وجهاد أة إدعو الو  شر شريعته،ونه نتس الذب عن، و عاىلت
 . واملقدور عليه ستطاعابمل

الشرائع  ته أكملعريأن ش، و وأكملهم لرسلأفضل ا ملسو هيلع هللا ىلصأنه  اجلازم داالعتقا   -
 ر الشرائع.آخسرها و وأي

 أمهية اتباع السنة النبوية:  ثانلطلب ا ملا

 ل على وجوب اتباع ما أمران به النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ما الدلي .834
 :بطاعته طاعة مطلقةمران أهللا  ت على أنمن الدالال
 ( 7احلشر:) ﴾  فَانْ تَ ُهواوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنهُ َفُخذُ َآاَتُكُم الرَُّسوُل  ﴿ :قال تعاىل

 (80النساء:) ﴾ طَاَع اللََّ ُسوَل فَ َقْد أَ َمْن يُِطِع الرَّ  ﴿ :وقال تعاىل
 ( 71األحزاب:)  ﴾ فَ ْوزًا َعِظيًما َوَمْن يُِطِع اللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَازَ  ﴿ :وقال تعاىل

ُتمْ  ﴿ قال تعاىل:و  ُعوين ُُيِْبْبُكُم اللَُّ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ّبوَن اللََّ فَاتَّبِ حتُِ  ُقْل ِإْن ُكن ْ
ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ وَ   (31آل عمران:) ﴾ اللَّ

ُدوا َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ ُُيَكُِّموكَ  ﴿ :ال هللاوق نَ ُهْم مُثَّ اَل جيَِ  ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
 ( 65النساء:)  ﴾ اممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليمً  َرًجاأَنْ ُفِسِهْم حَ يف 

َا َكا ﴿ :وقال تعاىل نَ ُهْم َأْن  ُمْؤِمِننَي ِإَذا دُ َن قَ ْوَل الْ ِإمنَّ ُعوا ِإىَل اللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ
 ( 51النور:) ﴾ ْعَنا َوَأطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ يَ ُقوُلوا مسَِ 

 للنيب ملسو هيلع هللا ىلص هلا عواقب وخيمة؟خالفة امل له .835
َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم  َن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهمْ فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفو  ﴿ :قال تعاىلنعم،  ِفت ْ

 ( 63النور:) ﴾ َعَذاٌب أَلِيمٌ 
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 ابلتمسك ابهلدي النبوي؟ ابة  لة على حرص الصح ما األمثلة الدا .836
يعمل به إال عملت  ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول هللاكاً شيئاً  ت اتر : "لس قال أبو بكر / 1

 (9175 )رواه مسلم    ."أزيغ وإين أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن  ،به
 ،: جاء إىل احلجر األسود فقبله وقال: "إين أعلم أنك حجرعمر / عن 2 

داود   أبو رواه    ".ولوال أين رأيت رسول هللا يقبلك من قبلتك  ، نفعال تضر وال ت
(1873)  

يف سفر فمر مبكان   عن جماهد قال كنا مع ابن عمر عمر:  / عبد هللا بن3
 ".رأيت رسول هللا فعل هذا ففعلت": مل فعلت ذلك؟ قال: فحاد عنه فُسئل

 ( 4870)رواه أمحد  
ل له: ال حتذف فإن رسول ُيذف فقا رأى رجالً  : عبد هللا بن ُمغفل / 4 

إنه ال يصاد به صيد وال  ): وقال .هنى عن احلذف أو كان يكرهه ملسو هيلع هللا ىلص هللا
  ، خيذفبعد ذلك مث رآه  (ولكنها قد تكسر الِسنَّ وتفقأ العني ويُنكى به عد

ال  ،أنه هنى عن احلذف وأنت حتذف ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: أحدثك عن رسول هللا
 ( 3226ة )رواه ابن ماج  .كذا وكذاأكلمك  

نزعه رجل فرأى خامتاً من ذهب يف يد  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عباس / 5
. فقيل (يعمد أحدكم إىل مجرة من انر فيجعلها يف يده)فطرحه. وقال: 
. فقال: ال وهللا  "خذ خامتك انتفع به": ملسو هيلع هللا ىلصهب رسول هللا للرجل بعد ما ذ

 (2090رواه مسلم )     .ملسو هيلع هللا ىلصال آخذه أبداً وقد طرحه رسول هللا 
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 :فاء ابلقرآن تواالكالسنة  ردّ خطر : ثلثااملطلب ال

 ؟ يف التشريع السنة مثل ن أن القرآ  ةلقو م ما صحة .837
  ِإْن ُهَو ِإالَّ  (3) ىِن اهْلَوَ َوَما يَ ْنِطُق عَ ﴿ :اىلع تهللا ولليله قصحيح، ودل و ق هذا

  . (معه مثلهقرآن و وتيت ال إين أالأ) : نيب ل الولقو  (4جم:الن) ﴾َحىَوْحٌي يُو 
 . ( 4604د )و اد  بوأ  اهو ر 

 1  ؟بويةالن   ترك السّنة آن معابلقر  كتفاءال اهل ممكن  .838
 دة. عدي وجهأمن  رآنابلقق تعلّ   اهل  يةالنبو  نةلس ا نن أبًدا، ألا ال يكذه

 النبوية؟ة سنآن ابللة تعّلق القر ثمأ ما .839
 :التعلق اهذ هأوجمن 

 واحلج.  ةالصالكيفية بيان  اله  مثن: قرآال رد يفلمجمل الوال هاتفصيل   -
 . ارقالسيد بقطع  مثل ما يتعلق  :القرآن لقملط هايديتق - 

 ؟امثاهلما و  ن، رآ لقيف اموجودة  حكام غري أبة  يالسنة النبو أتت   أنن ممكهل  .840
 ا: نهم ة،ري ثكلك  ة ذل ثموأ ،قع وممكنهذا متو  نعم
 اد.اجلر مثل السمك و  ت،اناحليواأكل امليتة من  مشروعية  -
 .لطحالبد واالك مثل دم،ال أكل مشروعية -

 ى.والضح تر لو ا ةصال تشريع  - 
 . ا لتهاخ عمتها، أو مع   عاة ملفتحترمي الزواج اب  -

 

رمحه   األلباين حممد انصر الدين  ، للشيخ ( حكاماحلديث حجة بنفسه يف العقائد واأل): سالة ة ر اجعر نصح مب ا -  1
 وية. نب ل سنة ايتعلق عن عالقة القرآن ابل ا فقد أجاد يف توضيح م هللا،



268 
 

 حيح؟صه ، هل فعلةيعالشر  امحكألوحده ملعرفة اكتفي ابلقرآن ي من .841
سنة لون ابيطعنم يف الواقع وه ، آنيون«ال هلم »القر قيُ  من وهم  ،ئخاطل عفا ذه
 نقول عنوأن املالشرع، وا فرّ م حأهنم بعدهء من مال عة والالصحابويتهمون لنبوية، ا
 . حيحكله غري ص  ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال

 : حديث اآلحاد: عبرااملطلب ال
 ى بدعو  ة،يدعقاي الت يف قضاال تثب ث اآلحاداديأح مع من يقول:  قولما ال .842

 قيدة؟ لعا عليه ىن تبال ظن لاو  ظّن،ل ا أهنا تفيد
 اب. صو ى غرينه مبين عل أل؛ يدغري سدهذا رأي 

 عتقد؟هذا امل هم يف حجتما  .843
ن آقر ليدة ابثبتون العقوال يديث، األحاتواتر من امل أون، آقر لال ابجون إُيت هم ال

 .داللةقطعي النص ال انث إال إذا كدياحلأو 
لعروض  لك وذيين، يقم العل ال  د فيال تو ، تفيد الظن داآلحا ث ديحاأبن أوقالوا 

 . ملسو هيلع هللا ىلص على النيب ثاألحادي ن وضعم منألا دمرب الرسول لعخ اوهنيف كبهة الش 

 ؟ي لنبو ن األول القر ا ا يف جودمو  كانلقول  ا اذهل ه .844
إىل  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ن اد عور ث، فتقسيم ما حمدبتدع مهو  له، بل ل ال أصلقو ال هذا

 .ابعنيلتوا  ةابالصح صرع وفا يفر عميكن  ملم سيد تقاحواتر وآمت

 هذا القول؟  دع بتمن ا .845
ضها ورفيث دحااألرد  هنم مقصده انكو زلة، ملعتلقدرية واابتدعته ال قو الهذا 

 هو  ديثحلدد يف صحة اعلط ا ااشت  عنه  فإن أشهر من عرف جة عليهم، ألهنا ح
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ك،  هال ميجه»: ذهيبال لاو كما قوهه (  218) ةيل بن عليّ مساعبن إإبراهيم 
 «.نآيف خلق القر  ظرنا كان ي

 ؟سألةامل   هذهاحلق يف  انبيما  .846
 دة وجوه: ن عر ما يظهبياهن

، بل يف أخبار  لى إطالقهعن ليس إال الظ يفيد ال حادآلا يثدحن أبَِ  لالقو  /1
مة  األه قتإذا تل ، كما ِصْدقهن على قرائت اللاليقني إذا د فيدي ما دحاآلا

،  ( 1البخاري ) اهرو ِت( ا يَّ َماُل اِبلنِّ عْ اأْلَ  ا)ِإمنََّ : مر ث عديح ل، مثلبو لقاب

  ، هقال ملسو هيلع هللا ىلص  نيبلن ام أل عن اإننلك ف، ومع ذدآحا خرب فإنه، (1907ومسلم )
 .مهاغري ر و حج ابن ظفية واحلاابن تيم اإلسالمققه شيخ ذا ما حهو 

  هللا  اله إأن ال إلدة   شهاقيدة حاد أبصول العاآليرسل كان   ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب / 2
اليمن،  ىل اذًا إبعث ُمعَ ا كمة،  مزِ ة ُملْ ُحجَّ ه ال   وإرسهللا ل و سر مدًا حم نوأ
 . ولهبقاليمن بل أله َمةً زِ لْ مُ  ةً َثه ُحجَّ بَ عْ  عتربوا

حكام ن يُقال: واألأ كنأم ،  ادحآلا ر خباثبت أب ة ال تقيدن العقلنا أب ا إذ/ 3
  دة أن يقع هاحبة يصيل لعماألحكام ان د، ألاآلحاتثبت أبخبار ملية ال الع
من عَطل كثري ت ا القولقُبل هذا إذ، و ذاهى عن ا أو هنذعاىل أمر هب تهللا

رب   تثبت خب لعقيدة الل أبن االقو  فلريدّ  ولقال هذا دّ رُ  ذا، وإلشريعةا حكامأ
 ا.نبيّ ا كم ق  فر  ال إذ ،حاداآل

  و من ه يما جاهاًل ف انملن كلعلم ىل قول أهل الرجوع إأن هللا تعاىل أمر اب / 4
الَّ َك إِ ا ِمْن قَ ْبلِ ا أَْرَسْلنَ مَ وَ ﴿:تعاىلفقال  ، ةوهي الرسالدة يقعلائل اس م معظأ

ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  الذِّْكِر ِإنْ  لَ هْ ا أَ ُلو أَ اسْ فَ  ِهمْ يْ إِلَ وِحي اًل نُ رَِجا   َناتِ بَ يِّ لْ ابِ  . ُكن ْ
 د.حد واملتعدّ ال الو السؤاوهذا يشمل   (44-43النحل:) ﴾َوالزّبُرِ 
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 اد؟ يث اآلححدن عقيدة مبعدم أخذ ال لعة من قابر ئمة األألا نك ماهن له .847
ك ذل تُ باليه إثفعهما ن بييقَ ر فالتِمة ئاألحٍد من  إىل أيوجد، ومن َنَسبَ  ال

 . ليهد إنتَ س ن دليله املبيا ، مثنهع يحابلسند الصح

 1 ذا اجلانب؟يف ه رمحهم هللا بعةاألئمة األر  قيدةما ع .848
 ربخة جيّ حى عل نيلمس املع إمجا على  يف كتاب الرسالة فعيالشامام اإل صّ ن - 

  خلاصة: ا علم لناس أن يقول يفمن اولو جاز ألحد  »  يث قال: ، حالواحد
مل   أبنه  إليه نتهاء الواحد واالخرب ثبيتت ى عل  ثاً دي وح قدياً  نو مسل ع املأمج
 2 . جاز يل« وقد ثبته أحد إال ملسلمنيقهاء امن ف ميعل 

قرون  لاا و نفبيل سل س لز ي مل» و  :دة خرب الواححجيّ  ىعل  نصّ أن وقال بعد 
 . بيل«لس ا ههذشاهدان، إىل من  دهمبع

 زمنداد.خوي ابن   هنعه ر كذ ا ، كمذهب اإلمام مالك م هو  -
ن  ا ثنا ا ههنبد هللا: ع يبت ألقل : »روذيقال امل، م أمحدمااإل قولأيضا  و هو   -

ما   ل: ال أدري قاه و اب ا! فعمً ل جب عوال يو  اًل عمرب يوجب إن اخل نيقوال
 3. .«..اهذ

ه فّرق  أنَّ  لواحد العلم، أوا خرب  دة إفادم ال بعأنَّه قحنيفة  أيبعن عرف يُ  وال - 
  ن دو ألحاديث با نه قبولورد ع ل الذي واألعمال، ب قائدلعا بني له قبو يف 

  ه، غري  إىل هنعد مل حنِ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب يث عن ء احلدجاذا »إ ل: قا حيث، ريقفت
 أخذان به«. و 

 

 ، لأللباين العقائد واألحكام يث حجة بنفسه يف احلد: كتيب   - 1
 أمحد شاكر حتقيق:   ( 323/ 1الرسالة ) - 2
 (899 /3) صول الفقه يف أ  العدة - 3
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 الثان  بحثامل

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلدب مع األم اد عب قتعلي ام

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاّب الرسول  كم سما ح .849
هل الصدر أ عد أمجم، وقموبقات اآلاثمن ورّدة، وموبقة  رٌ كف  ملسو هيلع هللا ىلص النيب سبّ 

 تله. جيب ق لى أنهاألول ع
 م؟احلك اذ هيف ء اال العلمأقو  ام .850

د أمح الهق ،قتلسابه ال ىب عل جيأنه  لىع اءمة العلممجع عا: »أنذراملن اب قال
 1.ي«عشافوال ثليلاو ومالك 

 هذا اجلانب؟ مجاع يف ك إهل هنا .851
ه قل ن وكذا، عيلشافأصحاب ا من ارسي،بكر الف أبو مجاعإلكى اح قد، فنعم

أو   ،ملسو هيلع هللا ىلصول سلر ب اأو س ،هللا  بّ سن سلمونِ إامل»أمجع  ه قال:ه، فإنبن راهويا
    2. «هللاا أنزل ا بكل مرً قمكان ، وإن  رفنه كاأبياً ن تل ق أنزل، أومما  ع شيءدف

 قتله(.   ب و وج يفختلف ًدا اال: ) ال أعلم أحضا، فإنه قأي اخلطايبه ونقل 
ه كافر،  نّقص لتملل االرسو  شامت أنلى ع اءمع العل مجأن سحنون: ) د بوقال حمم

 (. كفره يه فإنفر ومن شك يف ك

 شرعية؟يف األدلة ال كم احل ردو  له .852
 . ع ا مجاإل، و نةس لاتاب و الك كم مناحل اات هذبثإ ىل األدلة ع دت ور ، معن

 

 ( 3/ 1الصارم املسلول )  - 1
 (15/ 2يمية )تالبن  الصارم املسلول - 2
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 م؟ رآن على هذا احلكمن القدليل ما ال .853
 ع:  ضامو يف هذا د ور 

ِة  رَ خِ اآْل ا وَ يَ الّدن ْ  للَُّ يف نَ ُهُم اَلعَ ُه لَ و سُ رَ اللََّ وَ  ْؤُذونَ ي ُ ِذيَن ِإنَّ الَّ ﴿ :عاىلقوله ت منها:
قتل   ب وجذه تهو  "عباس: بو القال أ ( 75:بااألحز ) ﴾ َعَذااًب ُمِهيًنادَّ هَلُْم عَ أَ وَ 
 . "هول ورس هللا  وايؤذأن على  نعاهدهم وحنن ملوله هللا ورسى ن آذم
ُهمُ ﴿ :اىلتع قوله ومنها:   َخرْيٍ ْل أُُذنُ وَن ُهَو أُُذٌن قُ يَ ُقولُ وَ  يبَّ وَن النَّ ذُ َن يُ ؤْ  الَِّذيَوِمن ْ
يُ ْؤُذوَن   لَِّذينَ اْم وَ ِمْنكُ  واآَمنُ َن لِلَِّذي ةٌ محَْ رَ وَ  َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ   اِبللَِّ نُ ْؤمِ ْم ي ُ كُ لَ 

حمادة   إيذائه  فعلم بذلك أن (61التوبة:) ﴾ يمٌ لِ اٌب أَ  َعذَ هَلُمْ َرُسوَل اللَِّ 
ن  أ ة فيجبر احملادء هو الذي اقتضى ذكايذاإل كرذ ن أل،  ورسولههلل
 ه.لو سة هلل ور من احملاد ه ء لإليذايه، فاف الً ن داخو كي
وا ولِِه َوات َّقُ  سُ  رَ  وَ اللَِّ  َديِ دُِّموا بَ نْيَ يَ  اَل تُ قَ   واَن آَمنُ  يلَّذِ ا اهَ ي ّ أَ  ايَ ﴿ :اىلتعه قول ومنها:

ي   عٌ   اللََّ اللََّ ِإنَّ  ْوَق ف َ     مْ اَتكُ وَ َأْص    ا و فَ عُ    تَ رْ  اَل  نُ   وايَن آمَ ا الَّ   ذِ يّ َه    أَ  ايَ  (1)َعلِ   يٌم  مسَِ
 َبطَ ْن حَتْ      ٍض أَ عْ ب َ ْم لِ      ْعِض     كُ ب َ  ْه     رِ َكجَ   لِ ْلَق     وْ ُه ابِ لَ       وارُ  النَّ     يبِّ َواَل جَتَْه      َص     ْوتِ 

الص  وت أن رف  ع ت ثب    ذاف  إ ،(2-1:تاحلج  را) ﴾ُعُرونَ ْش    تَ اَل ُتْم أَن ْ   أَْعَم  اُلُكْم وَ 
 عمل  ه طبب  ه وُي    أن يكف  ر ص  احبه من  ه ىاف عل   خي    هص  وته  ر ب  ه ف  وق اجلو 

، ك لوه    و ال يش    عر ب    ذ واس    تخفاف في    ه س    وء أدب ن ، أليش    عرال  وه    و
ف ال ه ل ه؟ وتعم د لك ل ذ ص دهي ه م ع قؤذب ه ويخف ويس تيس به  يف مب نكف
 وىل.ق األري بطب أنه يكون كافراً ري

 ؟لسابقكم ا لة على احلداال  ما النصوص النبوية .854
 احتج  ، وقدرجة يف الصحيحنيخماليهودي، وهي شرف األن ب بكع  ةصق  - 
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  لنيبا أن  وفيها  ، فإنه يُقتل ملسو هيلع هللا ىلص نيب ال بّ ا سي إذم أن الذّ افعي على لش هبا ا
مد  ام حموله(، فقرسهللا و د آذى ق نهإف ،فاألشر  عب بنلكمن ) :قال ملسو هيلع هللا ىلص

  يل  نذفأ ال: ق نعم(: )قال ؟ سول هللار  ايه ل أقت نأ بفقال: أحت  بن سلمة
،  .(1801) لممس، و (2510رواه البخاري ) يثله ...احلد ذن ا. فإيئش لن أقو أ

ت علما ه مقوبتنت عفكا ملسو هيلع هللا ىلص النيب هجا وكان كعب قد ، (قتلوه وفيه أهنم )
  سول الر  أن سابّ  هذا دليلمسلم؟ ف هو فعل ل يفكف ،يمو ذلقتل وها هيو 

 ل.تقيُ  ملسو هيلع هللا ىلص
  كة تح موم فإنه ي لك وذ ،مالعل  ، وهي مما أتفق عليها أهلرحس ن أيباب ةقص  -
فجاء به حىت   ، انبن عف عثمان رح عندس يبأ  د بنعسن  بعبدهللاختبأ ا

  ه س؟ فرفع رأ«يع عبدهللااب ، هللا  ولرس»اي  ، فقال:ملسو هيلع هللا ىلص أوقفه على رسول هللا 
على   ملسو هيلع هللا ىلص لأقب ث، مثلثال ا د، فبايعه بعكل ذلك أيىب .اثً إليه ثال  رظنف

آين  ر  حني هذا وم إىليق د يش ر رجل أما كان فيكم : )ملسو هيلع هللا ىلصبه فقال احأص
  رسول هللا ما يف  ايندري »ما  :او فقال ؟(لهيقته فتعين بت يدي عكفف

ه  تكون ل  أنلنيب  يغنب ا ي نه م: )إفقالعينك«؟ لنا بومأت نفسك، أال أ
  . ( 4067)والنسائي  (،4359) رواه أبو داود  عني(.  ألا ة نئاخ
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 مساخلاصل الف
 إلميان ات يفمامقدّ 

 مهمةت فاريعل: ت املبحث األو       
 اإلسالمو  نايإلا بني ةق: العالاملبحث الثاين     
 لث: زايدة اإليان ونقصانهبحث الثا ملا     

 ن ايإلا يف ناء ستثالا  ع: لرابا املبحث      
 الكبرية  مرتكب يفل قو س: الاماخل بحث امل     
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 لو ألث ااملبح
 ةمهمفات تعري

 غة؟ميان( ل)اإليف ما تعر  .855
 التصديق. وه

 عاً ؟   ميان( شر إلا)ف ريعما ت .856
 واألركان.  ، والعمل ابجلوارح انب(، والقول ابللس ل ق)ال ان نجلِ ابد عتقاهو اال

 ؟اذا يعينم  ( انجلناب االعتقادقولنا: ) .857
 القلب. اجلازم ابهلل يف انيواإل ديقتصد والتقاعد االو وج يأ

 تقرير؟هذا ال يل على لدلا ام .858
 ه: دلتن أم

يَ ُخلِ يَدْ  مَّاَولَ ﴿ :اىلعت لهقو   -  ( 14ت:ار جاحل ) ﴾ اُن يف قُ ُلوِبُكمْ  اإْلِ
 ( 22دلة:اجملا) ﴾ هُ نْ مِ  وحٍ ِبرُ  مْ هُ دَ َوأَيَّ يَاَن أُولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوهِبُِم اإْلِ ﴿ :قوله تعاىل - 
ِذيَن  الَّ  ِمنَ ْفِر اْلكُ  يف ُعوَن زُْنَك الَِّذيَن ُيَسارِ اَل ُيَْ  لُ ُسو أَيّ َها الرَّ  ايَ ﴿ :تعاىل لهقو  - 

 . (41املائدة:) ﴾ْم قُ ُلوهبُُ ِمْن ؤْ ت ُ  ملَْ ِهْم وَ هِ ا آَمنَّا أِبَفْ َواقَاُلو 
يَانُ  يَْدُخلِ  ملَْ وَ  ِه،َن بِِلَسانِ مَ آ َمْن اَي َمْعَشرَ ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب   - رواه أبو   .( قَ ْلَبهُ اإْلِ

 ( 4880)ود  دا

  ه؟عليلدليل ( ما ا ابللسان قولنا: )قولٌ  .859
 عليه:   لدي

َنا َوَما إِ  لَ زِ أُنْ  َوَما للَِّ ُقوُلوا آَمنَّا ابِ ﴿  : اىلقوله تع -  مْسَاِعيَل  إِ زَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم وَ نْ أُ لَي ْ
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ّيوَن ِمْن  بِ النَّ َما أُويتَ َوِعيَسى وَ  ىسَ و أُويتَ مُ  اَومَ ِط ابَ سْ أْلَ اُقوَب وَ يَ عْ وَ  ْسَحاقَ َوإِ 
ُهْم  َأحَ نْيَ بَ ُق نُ َفرِّ  َرهبِِّْم اَل   اهنم همر فأ (136البقرة:) ﴾ُمْسِلُمونَ  َوحَنُْن َلهُ ٍد ِمن ْ

 رد ما يف القلب. مبج فتك، ومل يقولابل
َنا عَ  زِلَ نْ أُ  ا مَ  وَ ا اِبللَِّ نَّ مَ ُقْل آ ﴿ :ه تعاىلا قوللهومث  -  ى ِإبْ رَاِهيمَ أُْنزَِل َعلَ  ا َومَ َلي ْ

وَن  ِبيّ لنَّ ايتَ ُموَسى َوِعيَسى وَ ْسَباِط َوَما أُو أْلَ اوَب وَ يَ ْعقُ ِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق وَ وَ 
ُهمْ  ْم اَل نُ َفّرِقُ َرهبِِّ ْن مِ     . ( 84:عمران لآ)  ﴾ونَ ُمْسِلمُ  َلُه نُ  َوحنَْ َبنْيَ َأَحٍد ِمن ْ

 اجلانب؟ ذا علق هبا يتمبة  السنيف  ورد اذام .860
دوا  هش يىت ح اسالن قاتلأمرت أن أقال : ) ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ل أن رسو  مر بن ععن ا

زكاة ، فإذا ل ا او تيؤ و  ة،يقيموا الصالو  ، مدا رسول هللاوأن حم، ال إله إال هللا أن
 اهبم على هللاس حو ، المساإل اهلم، إال حبقّ مو مين دماءهم وأ لوا ذلك، عصمواعف
 (. 22)  ، ومسلم( 25)  ريالبخارواه     (.عاىلت

 ماذا يعين؟   ،ركان ( ح واألر واجلاب وعملٌ : )قولنا .861
ات الصاحل ملوعت عضاء ابلطاعااأل  هيو  اجلوارح،لى ان عيإلار ظهأن ي يأ

 نهيات. ملب انااجتمع 

 ه؟ يعلل ماذا يد .862
 يدل عليه:  

ا  كم، كم : صالتأي (143البقرة:) ﴾مْ كُ انَ ِإيَ ِضيَع يُ لِ  اللَُّ َوَما َكاَن ﴿ : تعاىل له قو   -
 الصحيح.  ورد ذلك يف

ا  و نَي َلُه الدِّيَن ُحنَ َفاَء َويُِقيمُ صِ لِ ا اللََّ خمُْ ُدو بُ عْ ي َ الَّ لِ َوَما أُِمُروا إِ ﴿ :تعاىل هولقو  - 
   ( 5نة:البي)  ﴾َمِة يُن اْلَقيِّ دِ  َوَذِلَك َكاةَ وا الزَّ َة َويُ ْؤتُ اَل صَّ ال
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 اجلانب؟ي هذا  عل د يتأكلل  نةيف الس  ورد ذاما .863
أمرهم أبربع،   ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  يس،قلديث وفد عبد احيف  عباس  ابن نع - 

  هللا وحده(؟ قالوا:  ابهلل انيإلا)أتدرون ما :  وحده! وقالهللن ابايإلمرهم ابأ
م  قاول هللا، وإرسوأن حممد  ال إله إال هللادة أشها ): قالأعلم. وله ورس

رواه خلمس( اغنم من امل تعطوا، وأن انمضم ر و ص و  ة،لزكاإيتاء او  ة،الصال

  ملسو هيلع هللا ىلص  ها النيب امسّ مال جوارح وقد أع ، وهذه كلها (.17لم )سمو  (، 53البخاري )
 . اانً إي

يستطع مل إن فه بيده، يغريّ اً فل كر نمم نكم من رأى) :وعا أيب سعيد مرفعن  - 
  وله  ، ( 49) رواه مسلم .(انإليف اأضعك وذل ،ع فبقلبهيستط إن ملف ،انهفبلس 

.  (لدر خاإليان حبة  راء ذلك منوليس و ) : مسعودابن من حديث و 
 اللسان منأصحابه ابليد و  هدةاجمكر و املن يريتغ فجعل، (50رواه مسلم )

 مال جوارح.  أعهي ، و يانإلا
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 لثانا  حثبملا
 1  اإلميان واإلسالمقة بنيعاللا

   ؟ناإلميم وا سال اإلقة بني لعال ما ا .864
 دليله حديث ن من منازله، ن ومنزلتاب الدين مراتم نا تبتر م انيإلم واسالاإل

 يف ملسو هيلع هللا ىلصحسان، وقال اإلو  نااإليالم و ساإلعن  ملسو هيلع هللا ىلصيب الن هور ملا سأل ش امل لجربي
 (. 8م ) سلمه روا. لمكم دينكم(يعاء ل جا جربيره: ) هذآخ

 زم؟ تال  همانبيهل  .865
ل فك ليه ع اءً ن بو  ن، ايلثانية اإلواسالم وىل اإلاأل، فنتتاليتان مبتاتر نعم، وهااتن امل

ملَْ  لْ آَمنَّا قُ  اأْلَْعَرابُ ِت قَالَ ﴿:ىلاعمناً، قال تل مسلم مؤ وليس ك ن مسلم،مؤم
 . (14احلجرات:) ﴾َنا  َأْسَلمْ  وُلواَوَلِكْن قُ  واْؤِمنُ ت ُ 

 ان؟ نس على االب اتر ذه امله أتت  فيك .866
  امب هبل ق اإليان يفل يدخ ىت الم، حابإلس فوصيُ  الدين يف ل العبدأول ما يدخ

 .  عمل الصاحلالتصديق وال من به يتأي

 ح؟ لطصتص كل ممباذا خي .867
اة واحلج  والزكصالة ام واللصيوا تنيدلشهاا منالظاهرة  لاناه األعمم معسالاإل
 ال اجلوارح.عمر أسائو 

 

  كم(جامع العلوم واحل)  ،( 7/5 )  -فصر بت  -ية بن تيماحلليم  وى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبدالفتاجمموع  -  1
  ( 428 : ص)  ظ ابن رجبفمنهج احلا:  (، وانظر 28ربيل املشهور )صلثاين: حديث جشرح احلديث ا

 ( 23ص: ) –بتصرف  –علي بن عبد العزيز الشبل ل  ،مسألة اإليان كتاب:  ،  وما بعدها 
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قرار إلوايق صدالتمن  القلوب  باطنة أي أعمالال ألعمالا اني اإلعىنن مكو وي 
 .هاحنو ف و و اخلو  لك و تلاو  رجاءبة والانواإل ةواحملب

 ني؟ تبن املرتصوص بني هذيواخلالعموم ما وجه  .868
 نصال أحدمها يف ا ذُكرأي إذ تقا،فا عااجتم ذا وإ معاتقا اجتفا هنما إذا هذا أ ان بي
ما فإهن  دٍ احرا معًا يف نص و إذا ذكو  ر،ذكي مل يذال  خرآلنه يدخل معه افإ

 . اً  خاصمعناً  ما منه حدٍ وا لكُيمل   أين، خيتلفا

 ن؟ميااإل نسالم ععىن بني اإلامل واجتماع  ق الكلمةاافرت  على لةمثألا ام .869
 ا ابملعىن:عهم واجتما مةلكل اب  فتاقهماى اعل  مثلةمن األ
ْساَلُم اللَِّ  يَن ِعْندَ دِّ  الِإنَّ ﴿ :قوله تعاىل  -   ن أي واإليا ( 19آل عمرآن:) ﴾ اإْلِ
َن مِ َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمْنُه ْقَبَل ي ُ  َلنْ ا ف َ نً يدِ  مِ اَل سْ  اإْلِ رْيَ غَ  َتغِ يَ ب ْ  نْ َومَ ﴿:تعاىل هلو وق - 
 . يانإلاغري و : أي (85:مرانعآل ) ﴾اِسرِينَ اخلَْ 
 ومؤمنون.  :أي  (64آل عمران:)  ﴾ نَ ُمو لِ سْ ُدوا أِبانَّ مُ اْشهَ  فَ ُقوُلوا﴿  :ىلوقوله تعا  -

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبا مكال   نم اامهعنيف مع جتما اال هل ظهر هذا .870
  :لك ذ مننعم، 

  ملسو هيلع هللا ىلص  مث فسره (يان ابهلل وحدهآمركم ابإل: )يس مرفوعاً قلا دبعد وفث يدح -
ام  بده ورسوله وإقعمد  وأن حمهللاإال  ه لإال ة أدهاش )فقال:  ، أبركان اإلسالم

رواه مسلم   (.نمغامل من مضان وأن تعطوا مخساً وم ر وص اة زكة وإيتاء ال الصال
(17) . 

لك  ما)يه: . وف..سلجا طًا وسعدره ىطأع ملسو هيلع هللا ىلص يبلنا أن  يث سعد دح -
    ات.؟ ( ثالث مر : ) أو مسلماً ملسو هيلع هللا ىلص لاق(  ف؟إين ألراه مؤمناً  فوهللافالن،  عن
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 (. 150 - 237(، ومسلم )27) ي ر لبخاه اروا

 ملعىن؟ما ابهاق رت ال افما مث .871
 واُقولُ  نْ كِ لَ ُنوا وَ تُ ْؤمِ َمنَّا ُقْل ملَْ ْعَراُب آقَاَلِت اأْلَ ﴿ :تعاىل قولهيف  ردو  ه ماأمثلت نم
 ( 14احلجرات:)  ﴾ْمَنا لَ سْ أَ 
ارح، وفسر اإلسالم أبعمال اجلو قد فسر  ه ، فإناملشهورل جربي حديث لك ذكو 
  .ال القلوب مأبع نإلياا

 قول السابق؟الصة خال ما  .872
 هني: وجينهما من ة بالقالعأن  قال يُ اجلواب أن صة خال

 .مؤمن مل مسل ك  يسولمؤمن مسلم،  أن كلول: األ
   ا.معذا افتقا اجت وإ، قافت ا اعمتج ا ما إذاهنأ :ينالثا
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 ثالث:الاملبحث  
 1 قصانهميان ونإلازايدة 

 ن؟نوا العما املراد من هذا  .873
 . ناصدٍة أو نقبزاييتغري؛ صاحبه  قلبيف ان ياد بيان أن اإلر امل

 ان؟ميون يف اإلمتساو  سلموناملهل  .874
 هنعملو سب ما يحب هصقنته و ايد ز ن يفوتو فامتم  أصله، لكنهوون يفمتسا نعم،
 يئات.وست ناحس  من

 ا التفاوت؟هذح ما توضي .875
من نورها يف  مومنه مس،الش ال هللا« يف قلبه كنور »ال إله إن و كض الناس يعب
ج كالسرا ها ن نور نهم موم، عل العظيمملش آخر كاو الدري، كب لكو كا بهل ق

 .لضعيفراج اآخر كالس و  املضيء،

 ؟ رانو ذه األيف ه تفاو لتا  ذامىت يظهر ه .876
َواْلُمْؤِمَناِت  نيَ نِ اْلُمْؤمِ  ىيَ ْوَم تَ رَ ﴿ :شر، قال تعاىلحملا رض أيف ةماالقييوم  هرظت

 ( 12:يد احلد)  ﴾ْم اهنِِ أِبَيَْ أَْيِديِهْم وَ  ْم َبنْيَ َيْسَعى نُورُهُ 

 ه؟  عند صاحبص وينق ه يزيدأي أن  ،غرّي يتن هل اإلميا .877
  ، ته دزاي ت وجبابد مبالعاء ج مه، إذااه ومتلابلغ كمي  ىتح ان يزيد فاإلينعم، 

 ه. ان صقمبوجبات ن بد ذا جاء العإ لهحىت ينتهي ك نقصوي
 

 ( 455 : ص)  –صرف  بت – رزاق البدراللعبد ، يه ف ان ونقصانه وحكم االستثناء اإلي زايدةكتاب:   -  1
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   زيز؟ قرآن العلا ن ميان مدة اإلما األدلة الوارد على زاي .878
 :  دتهزايدلة من أ
 (31:ثر دامل)  ﴾ ُنوا ِإيَاانً َن آمَ ِذيالَّ  ادَ دَ زْ َوي َ ﴿  :اىلتع قوله - 
 (4ح: الفت)  ﴾ ْم هنِِ ا يَ َع إِ  مَ انً اا ِإيَ ُدو َدازْ لِي َ ﴿  :ىلتعا لهوقو  - 
 ( 76:مرمي)  ﴾ اْهَتَدْوا ُهًدىالَِّذيَن   اللَُّ زِيدُ يَ وَ ﴿  :عاىلت لهوقو   -

 وية؟   ب نال ن من السنةة اإلميادايلى ز رد علة الوادألاما  .879
 . ( 1162) ذي ملت ا  اه و ر  أحسنهم خلقاً (.   اانً إي نيناملؤم ملأك: )ملسو هيلع هللا ىلص قال

، وَ  َحبَّ  أَ َمنْ : )ملسو هيلع هللا ىلصوقال  اْسَتْكَمَل  دِ ، َوَمَنَع للَِِّ فَ قَ ْعَطى للَِّ ، َوأَ  للَِّ ضَ غَ أَب ْ للَِِّ
يَانَ   (4681)  و داودرواه أب( .  اإْلِ

 ؟يف فهم الصحابة  ة واضحةضيلقا كانت هذه  له .880
 ها: نك، مكثرية يف ذللت عنهم اآلاثر ادر ا و ذهلم، و عن

  يف ين طربا ه الأخرج  ( اً هوفق اً ينويق انً ازِدان إي اللهمل: ) قو ي  ن مسعود اب كان   -
 (8549)بري.  لكا
  ، (ةعؤمن سان س بنا ه: )اجل انخو من إل للرجيقول   لجب كان معاذ بن - 

 .  (30363)  رواه ابن أيب شيبة .  وُيمدانه ان هللايذكر ف جلسانفي
 ننصاف ماإل ، انياإلمجع مجعهّن فقد  ثالٌث من" قال:  ر عماعن  - 

 ( 1/15) اً يقتعل ري  رواه البخا. "رتداقاال معاق فناإلو عامل، م للاللس وبذل ا ،سك نف

 ؟ مياننقصان اإللواردة على الة دما األ .881
 ة.  ري ثكأدلة   اذهب وردت 
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 لنقصان.  ل ايقبنه دة فإايالز  يقبلت الزايدة، وما اثببقة فيها إسا: اآلايت المنها
ه بقل  ويف هللا إاله إل ال لقا ار مننلرج من اخي)اً: مرفوع أنس  حديث منها:

برة  ويف قلبه  هللا الإله إ  الل قامن ر من الناوخيرج  من خري،  ريةعش وزن
ن م به وزن ذرة قل إله إال هللا ويف  ل الاقار من نالن ج مخير ، و من خري

 اإليان.نا   هابخلري ، واملراد(191سلم )وم،  ( 44)  اريرواه البخخري( 
 دينقل و ت عاقصان نما رأيت م) وفيه: وعاً مرف  عيدأيب س ث: حديومنها

ا ان عقلنما نقصو  ت:ل ق! نّ كاحلازم من إحدا الرجل  (قل) عأذهب لُِلّب 
(  شهادة الرجلة نصف املرأ ةديس شهاأل) :ملسو هيلع هللا ىلص لا؟ قهللا رسول وديننا اي

ضت مل  حا  إذانقصان عقلها، أليس لك من ) فذ :ملسو هيلع هللا ىلصل قاقلت: بلى، 
  اه رو .( ان دينهاصقن لك من)فذ : ملسو هيلع هللا ىلص لقابلى.  قلت: تصِل ومل تصم؟

 (. 79(، ومسلم )304) ري البخا
 ه أدَّنمن يف قلب نارالن م : ) فأخرجملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا ولق هيف، و ةاعشف: حديث الومنها

 (. 193م )، ومسل( 7510) ري لبخاه ارواان(.  إين  مذرةٍ   أدَّن مثقالأدَّن

 نه؟ صاإلميان ونقا ما أسباب زايدة .882
 : نها، مزايدة اإليان هلا أسباب 

 ه. اته وصفئ امسأب ىل تعاهللا معرفة - 
 ية. عر ش الكونية وال اىل تعت هللا آاي يف فكرالت - 
 .  املعصيةترك ، و الطاعةل فع - 

 ؟ اناإلمي ومطلق، لقملطان اة قضية اإلميالتفاوت له عالقة مبعرف يف ر مهل األ .883
 هم. اجلانب املا سائل يف هذملفهذه من أدّق ا ،منع
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 قني؟ابالس  طلحنيص وي للمما املعىن اللغ .884
 ته. أقل درجا أوأصله،  :يءلش ا مطلق
 : الكامل.هو ملطلقيء اوالش 

 1 ابق؟لس ا  القول وضيح ت ما .885
  يف رونملقصه العصاة، وا الكامل، فال يُوصف ب انياإله ب  : يُراداملطلقاإلميان 

 ات. اعالط
قصري يف صل اإليان، ولكن عنده ته أدنعه من كان ب  : فيعىناإلميان لقطمما أو 
 .لطاعات اض بعيف ون ر واملقص ،مننياملؤ  نم اةصالعخل فيه يد، فعات لطاا

 ن؟ اميقدر اإلسبق يف  مقدار ما ام .886
ق ملطل ، واإليان ا يصلح اإليان به شيءأقل  و ه انيأبن مطلق اإل القول كني
 كله.   انياإلو ه

 ؟نافاة فيهمايح املضما تو  .887
 .انياإل ين قّلةتعلق ملط ن اافي لإليعدمه، أما الن اإليان تعينق النفي ملطل 

 ؟مرأل ا اهلذالعلماء  وضيح ما ت .888
 به هللا  مرأ يتضمن فعل ما ن املطلقا»اإلي: طحاويةشرح ال يف أيب العزبن قال ا

 2  «.هناه عنه كلهكله، وترك ما    بدهع
م ل املس هو وصف  انيلق اإل: »مطسن آل الشيخحن ب محن ر د العب خيلش ا القو 

 

 .(146لآلجري )ص:   شريعةال -  1

 (352ص:الطحاوية )لعقيدة شرح ا - 2
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ه مع علي بجو  ملاا ركً ى ذنب، أو اتعل  رّاصكان م  اذإيان أصل اإل هعمذي ال
 1.«ةالقدر 

 ا؟ال هذثما م .889
 ومل، ارقوالس مر ب اخلوشار ان املطلق عن الزاين ياإل ملسو هيلع هللا ىلص فى النيبن ك لمن ذ
ُ َويلّ الْ وَ ﴿  :قوله تعاىل يفان، لئال يدخل ياإلمطلق عنه  ينف  وال يف ﴾ نيَ نِ ُمْؤمِ اللَّ

َا اْلُمؤْ ﴿ : ولهقيف  الو ، (1املؤمنون:) ﴾ ُنونَ مِ ُمؤْ الْ  حَ أَفْ لَ  َقدْ  ﴿ه:لقو  ا  ذَ  الَِّذيَن إِ ِمُنونَ ِإمنَّ
ُ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُمْ  رَ ذُكِ   ( 2:ال األنف) ايت آخر اآل إىل ﴾اللَّ

ْن  َوإِ ﴿تعاىل:وله ق يفو  (92النساء: ) ﴾ِمَنةٍ ُمؤْ  ةٍ ُر َرقَ بَ يفَ َتْحرِ ﴿  :وله  قل يفيدخ لكنه
نَ ُهَما فَِإنْ ب َ  اُحو لِ َأصْ وا فَ اقْ تَ تَ لُ ِننَي مِ ؤْ مُ لْ َن اَتاِن مِ فَ ائِ طَ  ْخَرى َعَلى اأْلُ  ا ِإْحَدامهَُ بَ َغتْ  ي ْ

 َما اِبْلَعْدلِ هُ ن َ ي ْ ب َ ا َأْصِلُحو فَ  ْن فَاَءتْ  فَإِ  اللَِّ  أَْمرِ ىَل  إِ ِفيءَ  تَ َحىتَّ فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي 
 مؤمن لتيق ال) : قولهيف و ، ( 9ت:احلجرا) ﴾ْقِسِطنيَ  اْلمُ بّ ُيُِ  اللََّ  ُطوا ِإنَّ سِ َوأَقْ 

 وأمثال ذلك. ، ( 2660رواه ابن ماجه ) .(بكافر

 طلق؟امل ن على نفي اإلميان قرآ الن م يلما الدل .890
 ﴾اَأْسَلْمنَ  واُقولُ  َلِكنْ ُنوا وَ مِ تُ ؤْ   ملَْ لْ رَاُب آَمنَّا قُ عْ  اأْلَ قَاَلتِ ﴿:اىلله تعقو ه دليل 

 ( 14ت:راجحلا)

 ن؟ طلق اإلميامل يسطلق، ولامل  ميانكان لإل ي  فالن  نأ ستدالل كيف اال .891
 بقة هو:سالا ية آلمن ال الوجه االستد 

   ك.له ذل لقاواملنافق ال يُ  ﴾  اَأْسَلْمنَ ﴿  :و أِذن هلم أن يقولواأ م،رهأمأنه   -
 

النجدية لبعض علماء جند  ئل مطبوع ضمن جمموعة الرسائل واملسا، على أهل البدع الرداإليان و كتاب:   - 1
 . (1/4) األعالم، اجلزء الثاين 
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 . (نو نافققال امل): قلومل ي ،﴾رَابُ اأْلَعْ  تِ الَ قَ ﴿  :لقاأنه تعاىل  - 
م  ت ورفعوا أصواهتاجر حلمن وراء ا ملسو هيلع هللا ىلصل هللا رسو  وااندين الذة فاجلا ؤالءه أن  -

 ا.رً كففاء، ال نفاقا و جم و نهم غلظةصوته فوق 
 سالمإلومل ينف دخول ا ﴾ وِبُكمْ قُ لُ اُن يف يَ اإْلِ  لِ ا يَْدخُ َوَلمَّ  ﴿ : أنه تعاىل قال - 

 اإلاين. ى فا نكم  مسالنفى عنهم اإلل نافقنيكانوا م  ، ولوموهبقل يف 
ئً اِلُكْم شَ ْعمَ أَ ِمْن ُكْم َلُه اَل يَِلتْ  َوَرُسو اللََّ ا ِطيُعو ْن تُ َوإِ ﴿  :لقا اىل تعأن هللا  -  ﴾ اي ْ

 طاعة له.  ال ، واملنافقال ينقصكم :أي.( 14)احلجرات  
 ﴾ ُكمْ مَ ْساَل إِ  َليَّ ّنوا عَ متَُ  اَل  لْ قُ ا َأْسَلُمو  نْ أَ  َعَلْيكَ  ونَ َيُنّ  ﴿:تعاىل قال هللا نأ - 

 هللا. ول وا على رسنّ ي أن، وهناهم همثبت هلم إسالمأف ( 17احلجرات:)
م كاذبون كما كذهبنتم  بل أقال: )مل تسلموا(، ل حاصحي م همل يكن إسالم لو  - 

م  هتادبق شهاتط مل امل  ( 1املنافقون:) ﴾َرُسوُل اللَِّ لَ َك ِإنَّ َنْشَهُد ﴿م يف قوهل
 هم.داقاعت

   يهم.عل  منّ  ني ملاقفمناانوا و كول ﴾ ْيُكمْ لَ عَ  نّ  يَُ اللَُّ بَِل ﴿   :ل قااىلعت أن هللا  - 
 ﴾ تُ ْؤِمُنواُقْل ملَْ  ﴿ وال ينايف هذا قوله ﴾ ْم ِلإْلِيَانِ َداكُ َأْن هَ  ﴿ :أنه تعاىل قال  -

ن ضممتهو  ذيالم اإلسال إىل مهومن عليهم هبدايت ملطلق،يان انفي اإله إنف
 ناإليملطلق ا

  وهوفالان ركت ت و ، انً يت فالأعطل له سعد: »قال، املاقّسم  امل ملسو هيلع هللا ىلصيب لنا نأ  -
  ملسو هيلع هللا ىلص له ، وأثبت متفق عليه .مرات  ( ثالث ؟م: ) أو مسلملسو هيلع هللا ىلصقال مؤمن!« ف

 يان. م دون اإلسالاإل

 يانه؟بق بما سمعرفة  ئدةفا ام .892
 ها. في لودخلا عني نايطلق اإلوم، ارنول الق ينع دخطل ان املأن اإلي
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 رق؟ لفض ابع ىه رد عليفهل  يحهضو تق با سمهل  .893
ان  م اإليساطلق( أي: يعطى االسم امل فالفوزان: »)ل ا احللعالمة صل انعم، قا

ن وج مخلر عليه ابحكم فيُ  صالناق ي: اإليان( أسمق االكامل )وال يسلب مطللا
لق طم، و املالكان يإلاو ه قطلمليان اإلفا، جخلوار عتزلة واامل تقوله ان كمااإلي
 1. ص«قان الن ياو اإلن هاياإل

 نه؟ايب قبح ملا سوضالقول املهو  ام .894
ن،  لسال العمال اجلوارح وأقوااله، و وأعما جامع لعقائد القلبيان اسم اإلهو أن 

  ةقو ب نه يزيد أ ك:ذللى ويتتب ع ان،اإلييف  روعه داخلة فو ه لين؛ أصو فجميع الد
 .ذلك ضد ص بنق ويا، واألقوال وكثرهتعمال ألا سنوح ه،وكثرت ادقتعاال

 

 ( 140 : ص)  لفوزانا  صاحل خ للشي ، شرح العقيدة الواسطية -  1
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 عباالر   ثبحامل
 1 ناإلميا يف االستثناء 

 يف اإلميان؟   ناءورة االستثص ام .895
 .   مؤمن، إن شاء هللا انلم: أل املس صورته أن يقو 

 مر؟ألا اس يف هذهب النامذاما  .896
   الوسط. ورماألري رفني ووسط، وخلى طها عالناس في

 ن يوجبه؟م حجة ما .897
 :  ن ذاأخم من(،  فلهمؤ  أانه: )ولعد قإن شاء هللا ( ب) ل:قو ب يوج نم

  ،ؤمناً هللا مإمنا يكون عند  ن، واإلنساننساعليه اإلمات  ام يان هواإلأن  األول:
بل  ما قه، و أنه يكون علي هللا يف علم ما سبق ، و فاة الو  أو كافرًا ابعتبار

 . به ة لك فال عرب ذ
  ه عنه ا رك ما هنوتله، ه عبده ك بمر هللاأ مال فع نماملطلق يتض ناياإلن أ :ينثاال

لنفسه أنه   دشهِ بار، فقد عتالا اهبذ "،منمؤ  أان" :الرجل القا إذف كله،
ه، وهذا  ا عنهنو  ما تركبه و ني جبميع ما أمروا م القائقني، و ن األبرار املتم
 ﴾ُكمْ سَ فُ وا أَن ْ كّ َز ت ُ  اَل فَ ﴿ :اىلتعه قولعنه يف هللا  هنى وقد تزكية النفس، نم
 (. 2142اه مسلم )و ر  .(منكم لربّ ل ام أبهعل أ  هللا) : وقال ،( 32نجم:لا)

 ق؟أقوال من سبيف ل و قال ا هر هذكيف ظ .898
  و حن و  صليت إن شاء هللا«.»  قول:مال الصاحلة، يتثين يف األعيس  كان الرجل

 

  ( 871/ 2)ابنة(اإل ن بطة يف )(، واب136)ص:  الشريعة( )اآلجري يف   ذكره -  1
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 ولقيكل شيء، ف  يف نو تثنس يمث صار الكثري منهم  القبول(،ذلك، ويعين )
هلم: ال  قيلفإذا ! « هللا إن شاءل حبا ذه، هللاء اش إنهذا ثوب م: »دهحأ

 .غرّيه غرّيه ن يأ هللا  ءإن شالكن  نعم، ن: لو . يقو فيهشك 

 مطلقاً يف كالمه؟ ءاالستثنانع من الذي مي .899
 ينقص، وهم املرجئة.  د واليزيجزًء ال   انإلياهم الذين جيعلون  عهنيمن 

 مينعه؟ نمة حج  ام .900
  ننا عًا أقطنا معل نون، كؤمم نانأًا قطعم ل نعن هلم: »حنقو ك ذل يفم هذمأخ

ان كفر«! لشك يف اإليوا ن،ايإلاك يف يئة شابملش ن ااإلي ليقمسلمون، وتع
 .ابملشيئة ابلشّكاكني نااإلي جييز تعليقفهم يسّمون من  ذلك ول

 1 نة؟الس ل  هأ ولالصة قخ ما .901
 الوا: ق أهنم ذهبهمم  ةص الخو  ، ةدلألا معفصيالً جيت لك ذ ن يفهم يفّصلو 

ألنه   ا حرام،فهذ انياإل لص أ  وجوديف  لشكّ ا اء ثناالست ان القصد منك  إن - 
 رام فهو حرام.احلإىل احلرام، وما أفضى  لوقوع يف افض إىلم
إليان  ال مان كمر مندوب، ألهو أه، فالالشك يف كمن يقصد به كا  وإن - 

عن د عبأ وألنه، ليلدعلى الا اهبنا ممنوإ ،حلسّ اب ُتدرك  يت الال رو ماألمن 
ة، فهو  قبعلمه ابلعا عدمراد أو  ثىنأستمن ق بذلك لحوية، الرايء والسمع

 وما عدا ذلك فجائز.   ،ضاأي حسن

 ء؟ثنا حكم االست األقوال يف  يلفصت ما .902
 

 ( 449 – 7/448يمية )بن تال  تاوىالف -  1
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 : ستثناءيكون اال
 اإليان.  صلأ  يفإذا كان للشكّ  اً امر ح - 
 ه. ترك اء إذراياله ى نفس عل  صخش ف الا خااً إذاجبن و و كوي - 
 لعاقبة.  اب لمهع مدعأراد كماله، أو   يف إذا كان للشك ستحباً م نو ويك - 
 يما عدا ذلك.  فويكون مباحاً   -

 ركها؟  أو ات ا علهفا ا نفي اإلميان عنفيه ليتال ا ما حكم األفع .903
عل ف كلام، و نه حر فأل هعل فا يان عن اإلي نففعل ) كل   ذلك أن: القاعدة يف

رف هبا  يع ألمر من األشياء اليتا اذاجب( وهو  هألنه فركات عنن ياإلا يفن
 كبرية. عرف هبا ال يُ شياء اليتاأل ، بل وهو منمتهو حر أ ءيالش  ب وجو 

 بقة؟لساان يف القاعدة اإلميا  فيد بنما املرا .904
من   كبرية ا  هنأى عل هبا دليل حاأصن ان عاليت نفي اإلي هذه األفعالد أن املرا
عاً  شر ع واجب، فإن من املمتنال ناإليا ال مو كا ههن فينامل إن ف ب، و نذال ئرباك

اإليان   بل ال ينفي حب،رك املست و اتل املكروه أفاععن  ناياإل ىأن ينف
 جب. لوا ك ال احلرام، أو اتر فاع نع إال الكامل

 لى هذا؟مثلة الدالة ع األما  .905
   ها:نمو  صرال تكاد حت ك لذ على األمثلة

وهو مؤمن، وال  ينيز  حني اينالز  ال يزين): اً مرفوع  ة ر ريهو أبحديث   -
  وهو يشرهبا  حني يشرب اخلمر والمن، ؤ م وق وهر ارق حني يس لس ا يسرق
ت شرف،  ذا بة وال ينتهب هن ) :هنّ معق لحي ن أبو هريرة ( وكامؤمن
وهو   يغل حني غلّ ي من، والمؤ و ا وهني ينتهبه م حارهلناس فيها أبصيرفع ا
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  ملسو هيلع هللا ىلص فى النيب ن لعاف األ ذه ، فه(57، ومسلم )(5578ي )البخار  رواه مؤمن(
 ائر الذنوب. كب  هنا كبرية منأحرمتها، و  ىل ع ليلوهذا دن فاعلها، اإليان ع

  سه( ا ُيبه لنفه مخيألُيب اً: )ال يؤمن أحدكم حىت فوعمر  عن أنس   -
 لك.ذب و جى و يل عل ذا دلهو  ، (45)  (، ومسلم13) خاري رواه الب

والده،   نه مإلي أحب  نو  أككم حىت حد من أال يؤ : )وعاً مرف عن أنس   -
فهذا دليل على  ، (44، ومسلم )(14) ي ر اخالب رواهناس أمجعني( وال، دهولو 

فى  نه فعل ن، ألحد من اخللفل أعلى حمبة ك ملسو هيلع هللا ىلص قدمي حمبتهت وب وج
 به. وجو ل ليذا دفه ان عن اتركه اإليالشارع 

  رواه  . (لهد ال عهملن دين ال ن ال أمانة له، و مل  ن ياإ ال ) : حديث - 

 . دهعلوحفظ ا نةب أداء األماى وجو دليل عل ذا وه، (13199)دأمح
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 ساماخل  ثبحامل
 1  بريةالقول يف مرتكب الك

 2الكبرية؟   فةعر ما الضابط يف م .906
 :  الكبرية هي بط يف معرفةضاال

 . رو انغضب أ م بلعنة، أوأهنا كل ذنب خت  -
 ة. اآلخر يف اص ب خبعقاه  يل د ععأو توّ  - 
 مّنا(.  ليس ه )ن أو أب ن،اإلياحبه صاي عن أو نف - 

 ؟قبسلى ما  ع ة لة الدالألمثما ا .907
  :ك لذمثال 

عن هللا  ، لهللاذبح لغري  من مرفوعاً: )لعن هللا  : حديث علي ُختم بلعنة ام -
(.  ار األرضمن رين غهللا مداثً، لعن حم من آوى ن هللالع ه،دين لعن والم
 م. مسلاه و ر 

ًدا  لِ اخَ ُم نَّ هَ زَاُؤُه جَ ًدا َفجَ تَ َعمِّ ا مُ نً مِ  ُمؤْ لْ تُ يَ قْ َوَمْن ﴿ :ىلتعا ه: قولبغضب متخُ  ام -
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذا ِفيَها  ( 93النساء:) ﴾ اِظيمً عَ  ابً َوَغِضَب اللَّ

صرب  على يني ف حل  من: )ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا الق قال: مسعود ابن  ثديوح
  ان(.   غضبليه ع وهو  هللا  ، لقيَ جرفاها في لم، هومس ع هبا مال امرئ قتطي

 

عند   ان االعتقادية وضوابط التكفرياإلي نواقض، ( 119 4:ص ) حلافظ بن أمحد احلكمي ،معارج القبول  -  1
 (1/113 )وهييب  علي ال بن بدهللا ع حملمد بن  ،السلف

-11/650) جمموع الفتاوى ة يف الم ابن تيمي من األئمة منهم: شيخ اإلس  عدد  التعريفات قش هذه ان - 2
  اهليتمي ر(، وابن حج 184، 12/182(، )411، 10/410) الفتح  يف  حجر العسقالين (، وابن 657

 (487 -486 / 4)  يمتفسري القرآن العظيف  (، وابن كثري9 - 1/5) لزواجر ايف 
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 . (138م ) ، ومسل( 2356) رواه البخاري 
رواه   (. ا َأْسَفَل ِمَن الَكْعَبنْيِ ِمَن اإِلزَاِر َفِفي النَّارِ مَ )  : ملسو هيلع هللا ىلصكقوله :  تم بنارٍ خُ  ما -

 ( 5787البخاري )
 يَ ْومَ ْم هِ يْ  إِلَ ُر اللَُّ اَل يَ ْنظُ  ثَةٌ َثالَ ) ديث:كح،  صوصهعليه خب  لوعيداما ثبت فيه 

ٌل َكاَن َلُه َفْضُل َماٍء اِبلطَّرِيِق،  جُ رَ زَكِّيِهْم، َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم، ي ُ  ، َوالَ ةِ مَ ايَ القِ 
ُه  ْن أَْعطَاإِ ا، فَ ِإالَّ ِلُدنْ يَ  اَل يُ َباِيُعهُ  ِمَن اْبِن السَِّبيِل، َوَرُجٌل اَبيََع ِإَماًما َفَمنَ َعهُ 

َها َرِضَي، َوإِ مِ  أَقَاَم ِسْلَعَتُه بَ ْعَد الَعْصِر،  لٌ َرجُ وَ  ،ِخطَ َها سَ ِه ِمن ْ ْعطِ ي ُ ْن ملَْ ن ْ
َقُه َرُجٌل : َواللَِّ الَِّذي اَل إَِلَه َغرْيُُه َلقَ لَ اقَ ف َ    ، (ْد أَْعطَْيُت هِبَا َكَذا وََكَذا، َفَصدَّ

  آل ياًل{لِ ا قَ  مَثَنً مْ اهنِِ يَْ  َوأَ وَن ِبَعْهِد اللَِّ تَُ شْ ِذيَن يَ الَّ }ِإنَّ ِذِه اآليََة:مُثَّ قَ رََأ هَ 
 . (108(، ومسلم )2358رواه البخاري )  ( 77)مرانع

أحدكم حىت   ال يُؤمن)  : حديث أنس  ،يانإله احب صا ما نفي عن  -
(،  14ري )رواه البخا. (عنيأمج ناس وال ،كون أحب إليه من ولده، ووالده أ
 (. 44مسلم )و 

من ضرب  ا منّ  يسل) : ودسعم بن: حديث ا(انّ مليس )يه: فيل ق ام -
  ( ومسلم 1297رواه البخاري ) . (ودعا بدعوى اجلاهلية ب،و ياجل وشق، دوداخل

(103 ) 

 ضابط؟  اغرية هللصا هل .908
ملأثور عن ابن أقل األقوال يف هذه املسألة القول ا"قال ابن تيمية رمحه هللا: ، نعم
ة ما دون  ، وأمحد بن حنبل وغريمها وهو أن الصغري يداس، وذكره أبو عبعب
قول من قال ما ليس فيها حد يف  هو معىن آلخرة، و ا  وحد حد الدنيا  ؛نيحلدّ ا

ضب أو انر فهو من نة أو غوهو معىن قول القائل كل ذنب ختم بلع الدنيا
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 1. "يف اآلخرةالدنيا وال وعيد الكبائر، ومعىن قول القائل وليس فيها حد يف 

 ة؟ ري ون كبأن تك  نكمم ةلصغري هل ا .909
 :منها ،ر ألسباب كبائ  إىلحول تد ت؛ قصيملعار من االصغائ، نعم
 .ها يل داومة عاإلصرار وامل /1
 .ة واحتقارهااملعصي استصغار /2
 .الفرح بفعل املعصية الصغرية واالفتخار هبا /3
 .ىفجملاهر غري معااهرة هبا؛ ألن افعل املعصية مث اجمل  /4
 . ذنبه  كربه  يتناس مبعصالمام ظهر أ فإنقتدى به؛ اً يُ عاملفاعل الأن يكون  /5

   ؟ةغري ص ن أن تكونكمم كبريةال له .910
 قها ابلصغائر. اخلوف، فهذا يلحياء و حلا ريِ لكب ب اذنلاقتن اب نعم، إذا

 ء؟ شي  أيه إىلجعمر ه،  تعظيم الذنب أو تصغري  .911
ن إلنسال، واجمرد الفع ىعل ائد قدر ز  هوو  لب،لقم ابيقو ما عه إىل هذا مرج

 ه. وغري  من نفسه يعرف ذلك 

  الدنيا؟ برية يف لك ا كبتمر  يف  سنةالل أه بهذم ما .912
األدلة،  يان، كما وردت بذلك إلا قصن يف ثري أتبرية له الك أن فعل ندو قتعي

  نقصٌ هو بل  ن،إلياامن  يء ش هن معكو ي ال امل حبيثلكنه ليس النقص الك
 وصغرها. صيةعملا عظم هذهت فاو بتت فاو يت

 ق؟لقول السابضيح اما تو  .913
 

 ( 220 : ص ) بد اللطيف عتقادية لسعد بن حممد آل عاال التعريفات،  (11/650)  وىجمموع الفتا -  1
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ق  ذي ُيدثه حل نقص الالن م مأعظل تالق ه دثُي ي ذال قصالن ه أنتوضيح
ها من تفاوت فيما يتتب عليتات رماحملف ا،كذلثوب، وهوإسبال ا ةيحل ال

عل ف، فيهاب عل تما يت و رها جو أ ت تفاو ت ات اجبأن الو العقوابت واآلاثم، كما 
 ن. اشيء من اإليى معه بقي كنل، ناإليا قصين يةعصامل

 ة؟ كبري لاتكب مر  يف  نةأهل الس  خالصة قول ام .914
   ن.اإليوال يسلبونه مطلق ا اإليان املطلق،أهنم ال يعطونه 

 ابق؟م الس ال كالح وضيت ما .915
 ل.  وال يتبدّ تغرّي ي ال ان الذي ي، أي اإلطلقملن ااياإل ونهعطي ال

 بسبب عموم  إليانا اسأس عنهن ال ينزعو  يأ ،ياناإلق طل م لبونهيس  وال
 وط. إال بشر  صي،اعملا

 الكبرية مؤمن؟تكب ن مر ل أبقو الن كهل مي .916
 .  عصيانلمن اه فعل  مباق اسوف هو مؤمن مبا بقي معه من اإليان، م،نع

 ته.  ري بكبوفاسق  ه، انيإب ؤمنو مل: هأو نقو 
صه نق يثح يان منثر يف اإلتؤ عة: أهل السنة واجلما دالذنوب عناملعاصي و و 

فردها صي مبملعاحيث بقاؤه وذهابه؛ فافتاق ا حبسب قلتها وكثرهتا، ال من
فر،  اب الكصرار عليها ال خيرج من الدين إن مل يقتن هبا سبب من أسبواإل
ن، أو ساستحالل املعصية، أو االستهانة حبكمها سواء كان ابلقلب، أو الل كا
 1.حوار اجل

 

 ( 202:ص )عبدهللا بن عبداحلميد األثري ل  ،سنة ضه عند أهل اله خوارمه نواق حقيقت  إليانا - 1
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 م؟ كحلذ ال هما دلي .917
 اإليان:  صالكبرية يُنق على أن فل عل الدلي
  . من...ؤ م هوو  ني يزينين حزاال زينيال ): ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل اقا  ةر يهر  يبأ نع  -

ماً، وال ات ون مؤمناً  يكأي ال ،( 57(، ومسلم )5578رواه البخاري )( احلديث
ت  أوجبي املعاص هذه، فخاريبال مامكما قاله اإلان ياإل نور هلكون ي
 ن.  ايإلاص قن
  ال  هللا ن، ويؤم وهللا ال ،ن هللا ال يؤمو)  : ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب رة عن أيب هري - 

  رواه البخاري وائقه( جاره ب منأي )من ال ل هللا؟ قال: و رس اي  : منقالوا! (يؤمن

 صب نقه أوجلسوء با صتربّ اجلار و  أذى يهملعصية و ذه افه، (6016)
 .  ياناإل

قلبه مثقال يف من اجلنة  لخال يد ) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنالل : قاالق ود يب مسعأ عن  -
ان الذي  يص اإلقنت ب جة أو ، فهذه املعصية العظيملمسماه رو ( من كرب ةر ذ
   يامة.نجاة يوم القلاه صل بحت

اه و ر فر( قتاله كق، و سو ف املسلم )سبابُ  :ملسو هيلع هللا ىلصلنيب قال ا عود مس أبنعن   -

  على  ليدل رغألصسوق والكفر اابلف ف لوصوا ، ( 64) (، ومسلم 48البخاري )
 اإليان.   صا بليغا يف نقري ثات أتثر قد أ تنييصعامل نياته أن

  ، ( 6056) البخاريرواه  قّتات(ة نجلادخل )ال ي :ملسو هيلع هللا ىلصيب قال الن  ة ذيفح عن - 

كبريا صا  قنجب لواايان إلا تصنقة أاملعصي هذم، فه امنّ أي  ،( 150ومسلم )
 أبنه ال يدخل اجلنة.  يهم عل صاحبها حك حبيث أن

  ه ب ؤتى ر، فيُ ماخل ب ن يشر كا   أنه، اً ار قب محاملل  عياض  ثيدح يفو  - 
إال ه، فوهللا أين ال أعلم تلعن ال : ) ملسو هيلع هللا ىلصفقال  فلعنه أحد الصحابة، فيجلد،
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 نم مر أن شرب اخل مو ل عملامن و  . (6780خاري )رواه الب ( ورسوله  ب هللا ُيه نأ
له   بتأثف ن، ورسوله، أي هو مؤمب هللاأنه ُي ذلك أثبت له  ر، ومعالكبائ

 رجال خي برية لكب اتكار ا أن ذلك ب فعلمنا  ،ةري هبذه الكب هلّبس مع ت انإليا
 ية.ل يان ابلكمى اإلمن مس العبد 

 ق؟ ابس لكم القرآنية الدالة على احلص  ا صو لنما ا .918
 إليان:مسمى ارج عن خي ال  ب الكبريةتكمر  نأ على الدالةنصوص لا من
َلى احلُْ اْلقَ  يف  اْلِقَصاصُ  ُكمُ َليْ عَ  بَ وا ُكتِ نُ مَ آ نَ يّ َها الَِّذيأَ  ايَ ﴿ :ىلتعال قا  - ّر ت ْ

ٌع  َبا  فَاتِّ ءٌ َشيْ  ِخيهِ ْن أَ مِ اأْلُنْ َثى اِبأْلُنْ َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه وَ  دِ بْ عَ َعْبُد اِبلْ لْ رِّ َواحلُْ ابِ 
  فوصف القاتل أبنه أخٌ  (178رة:بقال ) ﴾ْحَسانٍ ِه إبِِ إِلَيْ  َداءٌ وِف َوأَ رُ عْ مَ لْ ابِ 
 . لتابلق تصافهمع ا ناياإل يزال على نه اللى أع لد، مما يولمقتل ل

على أن القاتل مل خيرج من  ِخيهِ  أَ ِمنْ  قوله تعاىل دلّ "قال ابن اجلوزي: 
 1. ماإلسال

 هبذه اآلية على أن األخوة اإليانية اثبتة مع  رمحه هللا ابن تيميةواستدل 
 2. ياملعاصارتكاب 

  ﴾ َمانَ هُ ي ْ تَ تَ ُلوا فََأْصِلُحوا ب َ نَي اق ْ ْؤِمنِ اْلمُ  اِن ِمنَ تَ ئِفَ ِإْن طَاوَ  ﴿ :تعاىلل قا - 
ال ق، و م بعضاً ل بعضهابقت اتصافهم عم نين مؤ م اهمفسمّ  ( 9رات:احلج)

َا الْ ﴿ آخرها يف  حانهسب ، خوةعل إإليان فجهم ابفوصف ﴾ وَن ِإْخَوةٌ ُمْؤِمنُ منَّ
 يان. إلنهم اخوة ابيال ال يز على أنه  ا يدلمم

 

    ( 373/ 7)   جمموع الفتاوى(، 1/85)  تح الباريف  - 1
  ( 151 /3) جمموع الفتاوي  - 2
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 ؟  ذا اجلانب ه فرق يف ال عضول بما ق .919
الناس   سقأف ناين إلق، أي أملطن ااإليا لهة ري ل الكبفاع لون: قو ي املرجئة - 

   ن.اص اإلير يف نق يؤثشرك الري الففعل الكبرية غلناس، أصلح ا يانكإ
ه  ان ومسماياإلخيرج من دائرة  فإنه ةري كبال فعلا: من الو فق ةالوعيدي ماوأ - 

 ان.ياإلق لبوه مطل ، فهم سالكبريةل فع  مع ان إيع ينف ة، فال لكلياب

 ك؟ بذلئة ية املرجمتس  بما سب .920
 يب الرجاء. ة لتغل املفيد دلوعة اب أدلنجا نو بلّ غم يألهن
  ، جئةملر ن مسوا ابيان اإللعمل عرون ايؤخّ فألهنم  هو التأخري، اإلرجاءل: وقي
 ذا. ة هلذا وهلئ جر يح فسموا مصحين األمر  ل: وكالو قن الكوي

 ن الفرق؟رجئة مبفكر املق تعلي يلذا نم .921
ب  ابيف  ، فهؤالءةبيالكلا و  ميةية واجلهريداتحناف واملاأل ضة وبعشاعر األ مه

 . مرجئة سمونحكام والدين يُ اء األأمس

 ة؟يدي صف ابلوعما سبب الو  .922
 لوعد.ا دلةفقط، ويتكون أ وعيدلاة دلأب إالعملون  يم الذلك ألهنا بمسو 

 ؟يديةالوعرق هم لفأي ا .923
هم يصفكبرية( الب كتى مر م: )عل اللكا ء يف ابب ، فهؤالملعتزلةوا رجوااخلهم 

    . ةيديوعابللعلماء ا

 ط واحلق؟ و الوس لسنة هاأهل هل مذهب  .924
ا فعلت ق كمملطل يان اوه اإليعطفلم  ني،ط بني املذهبهم وسفمذهبنعم، 
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  . يةعلت الوعيدف كمااإليان  مطلق  هيسلبو  ملو  ئة، رجامل

 خرة؟ ة يف اآلالكبري  كبمرتيف ة لسنا أهل ما مذهب .925
،  ىلتعا يئة هللاش م ت حت هنإا فرًا عليهمص مات رية إذا ب الك مرتكب أن   دونقتعي

در  نار بقيف ال ذبه إن شاء عتداًء، و ة اباجلنأدخله فر له كبريته و شاء غ فإن
 نة انتقااًل. جلله اخد ويا منهجه ه، مث خير بريتك

 إن و  الكفار، ار خلوديف الن لةلقبل اأهمن د حد ألّ نه ال خيأ ع ذلك دون متقويع
   .نةاجلام إىل تاخليف فمآهلم  م هباذة عالت فت ط

 ؟ هذا ليل قوهلمد ما .926
 ذلك:  ل علىالدلي
به  ويف قل  هللا له إالال إ ن قالم ر االنمن  خيرج: )ملسو هيلع هللا ىلصنيب قال ال س عن أن - 

ن  وز  بهقل ويف هللا  ه إالإلال من قال ر ناري، وخيرج من الة من خري عش وزن
رة من ذ وزنبه  ويف قل هللا ه إالال إل الق منالنار  خيرج منخري، و  منبة ح

 (. 193، ومسلم ) ( 44)البخاري   اه رو    . (خري
: )مخس صلوات  ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا قال: قال ر  صامت بن ال عن عبادة  -

استخفافا   شيئا  منهنيضيع  مل هبن جاء نفم العباد، على كتبهّن هللا
ت هبن فليس له  من مل أينة، و ن يدخله اجلأ  عهدهللا د عنه ن لكاحبقهن،  

 (. 1420) داود   بوأ  هاو ر   نة(.جلا هخل أد إن شاء و  ه،عذب شاء د، إن عه هللا عند

ين على أن ال يعو : )ابملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاقال: قال  امت صة بن العن عباد  -
ببهتان   او تأت أوالدكم، والا تقتلو وال وا، زن توال ،رقوا تس الو  ، شيئاً  هللتشركوا اب

ه  م فأجر نكم ىفو  ف، فمنو ر وا يف معوال تعص رجلكم،يديكم وأأونه بني فت ت
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  له، ومن دنيا فهو كفارة ال يف ه بقب و عف لك ذ من  صاب أن وم، هللاى عل 
  ء اإن شو  نه عفا ع فهو إىل هللا؛ إن شاءهللا  هئًا فست من ذلك شيأصاب 

 ( 6784) ي خار البرواه  به(.ذع

 لسابقة؟ا لنوص ما قول العلماء يف ا .927
لوده يف النار، كبائر وعدم خلاعدم كفر مرتكب محهم هللا على م ر اهلو قاتفقت أ

ونقل األدلة يف هذا بلغت مبلغ التواتر، وأن  ، كافرًا ملا خرج من الناركان    إذ لو
ز احلنفي وابن  اإلمام البيهقي وابن تيمية وابن أيب العمن العلماء منهم  واتر مجع الت

  خبروج املوحدين من النار املصرحة الشفاعة ديث وأحا": لقا، و الوزير اليماين
.. لورودها عن عشرين ألفاظها عة يفقاطعة يف معناها ابإلمجاع، وهي قاط

وأما شواهدها بغري سانيد(، ن( و)امل صحابيًا أو تزيد يف )الصحاح( و)السن
 1. "ئة حديثألفاظها فقاربت مخسما 

 انب؟جلاهذا  احلق يف  ة املنهج سنأهل الغ بلف  كي .928
و ه اذوهية شرعلا ةلألدع ايمجوا مل عأف، لوعدعيد والو ا لةا أبدالسنة أخذو  لهأ

 ة. طيلوسمنهج ا
 . فقط فية عبدوا هللا ابخلو والوعيد اء فقط، ابلرجبدوا هللاعفقد املرجئة أما 

  اخلشية و  ة، شيفأنتج ذلك هلم اخل ء، والرجاخلوف  ابهللا  بدواة فعما أهل السنأو 
   . ءجالر وف واخلزيج من ام

 لسيئات؟  اكفري ت ابما أسب .929

 

 .(295: )ص  ، لقار احلق على اخل إيث -  1
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 :تائالسيكفري باب تأس نم
ِمِه بَ ْعِد ظُلْ ْن َب مِ  اتَ َفَمنْ  ﴿ :ال، وق﴾اَتبَ َمْن الَّ إِ ﴿  :ىلتعا قال ،ةتوبلا ل:و األ

واه البخاري  ر ، "ى من اتب يتوب هللا عل و  "ث حلدي، ويف ا( 39ة:ائدملا) ﴾ َوَأْصَلحَ 

َلَها ِمَن  اهلِْ َأنَّ  تَ مْ َعلِ  )اَي َعْمُرو أََما.."ل قاو  ،(6436) ْجَرَة جَتُّب َما قَ ب ْ
ْساَلَم جيَُ مْ َعلِ  ُرو أََمامْ نُوِب، اَي عَ ذّ ال َلُه مِ َت َأنَّ اإْلِ رواه   لّذنُوِب(. َن اّب َما َكاَن قَ ب ْ

 (. 17827أمحد )
 ﴾ونَ رُ ْغفِ ت َ  َيسْ ْم َوُهمْ ُمَعذِّهبَُ  َوَما َكاَن اللَُّ ﴿ :قال تعاىل ،تغفارساال الثاين:

  ضمن ة تتوبالتوبة والت نم ضيت ستغفاروذكر أهل العلم أن اال ،(33:الألنفا)
  د وأما عن ق،خر عند اإلطالاآل مىس ماحد منها يدخل يف وكل و  ،رافغتساال

الرجوع وطلب   :والتوبة  ضى،م قاية شر ماو  ستغفار طلبالن ايكو ن فاالقتا
 . مالهيئات أعتقبل من سافه يف املس وقاية شر ما خي

 ﴾يَِّئاتِ سَّ الْذِهُْبَ  يُ تِ اَسنَ  احلَْ ِإنَّ ﴿ىل:اتعل ، قااملاحية اتحلسنا ث:ثاللا
 يفو  (21354) رواه أمحد . (حلسنة متحهاة السيئوأتبع ا) وقال  (114:د و ه)

نَ ُهَما، َواحلَ ِة َكفَّاَرٌة ِلَما ب َ رَ الُعْمَرُة ِإىَل الُعمْ ) :ديثاحل ربُْ ي ْ
َ
  ٌء ِإالَّ اَجزَ  وُر لَْيَس َلهُ ّج امل

ارَُة  ُمَعِة َكفَّ اجلُْ  ِإىَل ُمَعُة جلُْ ا) : وقال  (. 1349(، ومسلم )1773) رواه البخاري  . (ةُ اجلَنَّ 
نَ هُ مَ   (. 1086) ه ماجابن  اهرو  .(اْلَكَبائِرُ َما َما ملَْ تُ ْغَش ا بَ ي ْ

ْسِلمَ  َما ُيِصيبُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال  وية،الدني املصائب :عالراب
ُ
َصٍب،  وَ اَل ، ِمْن َنَصٍب وَ امل

ا ِمْن  َكفََّر اللَُّ هبَِ الَّ ، إِ اُكهَ َكِة ُيَشا ْو لشَّ ، َحىتَّ امٍّ ًذى َواَل غَ اَل ُحْزٍن َواَل أَ وَ  اَل َهمٍّ وَ 
 (. 52لم )(، ومس5641بخاري )رواه ال . (َخطَااَيهُ 

 . رب لقب اعذا اخلامس:
 . ملمات ا حلياة وبعدا ارهم يفنني واستغفدعاء املؤم :السادس
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 ذلك.  و وحن و حج،أ ن ثواب صدقةٍ م ت ملو ا  بعد إليه هدى ي ما: بعاس لا
   .هئدادشالقيامة و م أهوال يو  ثامن:لا
:  ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا ر عن   سعيد اخلدري أيب عن ،رةنطالق املقاّصة عند تاسع:لا

والنار،   ني اجلنةب ةٍ وا بقنطر س بح ار،الن ؤمنون منملا لصخ إذا)
ذن هلم  أا ذبو وا وهذا نّق  إ ىتح ا،نيلدهم يف اين امل كانت بمظفيتقاصون 

 (. 2440) البخاري رواه  (.. احلديثجلنة ...بدخول ا
  .القيامة   له يومؤمننيملا ةعاشف :اشرالع
ا  مَ  رُ َويَ ْغفِ ﴿  :ىلقال تعاما ، كاعهشف غري  منو أرحم الرامحنيفع ر:ش عدي ااحل
 . (48:ساءالن )  ﴾ ءُ َمْن َيَشاوَن َذِلَك لِ دُ 
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 سسادل الفصال
  ميانكان اإلأبر  علقة متاايقض

 
 مقدمة

 .اىلتع ابهلل نايإلاملبحث األول: ا
 .ابملالئكة نياإلاين: الثا ث حبامل

 ق ابجلن.تعلما ي :املبحث الثالث 
 هللا تعاىل.ب ان بكتيإلا :عاملبحث الراب

 األنبياء. و رسل لاب يانإلا :ساماخل بحث امل
 .جعرا املء و ار سابإلتعلق ي ما ادس:املبحث الس

 ليوم اآلخر.ان ابيإللسابع: ااملبحث ا
 ر.ديقتلضاء والقاب انإليا :نمااملبحث الث
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 ةمداملق
 1 يتعلق أبركان اإلميان ام

 ميان؟ اإلان كر أما  .930
خر،  م اآليو الله، و سر و  تبه،ته، وكتعاىل، ومالئك  هللابان ياإل: ةتكان اإليان س أر 

 . ره خريه وش والقدر

 ؟ الكرمي  نآ ر الق ق منابقول الس ال ليلد ما .931
 َمَن اِبللَِّ َن ُكلٌّ آو نُ مِ ُمؤْ َوالْ  هِ ْن َربِّ ِه مِ َل إِلَيْ زِ آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنْ ﴿:عاىلقال ت  -

ْعنَ ِلِه َوقَالُ سُ رُ  ِمنْ  َأَحٍد َفّرُِق َبنْيَ ن ُ  ِه اَل ُسلِ رُ  وَ ِئَكِتِه وَُكتُِبهِ َوَماَل  ا ْعنَ ا َوَأطَ وا مسَِ
 . ( 177:قرةبال ( ﴾َمِصريُ َك الْ يْ لَ َوإِ َنا اَنَك َرب َّ رَ ُغفْ 

ي نَ زََّل  ذِ الَّ ِب اتَ اْلكِ َوَرُسولِِه وَ  للَِّ ابِ  واا آِمنُ و نُ يَن آمَ الَّذِ أَيّ َها  ايَ }: وقال تعاىل - 
  هِ بِ ِه وَُكتُ تِ َماَلِئكَ وَ  للَِّ ْر ابِ ْكفُ ْن يَ  َومَ لُ بْ ق َ  نْ مِ  ِذي أَنْ َزلَ ِكَتاِب الَّ لْ َوا ولِهِ سُ رَ ى َعلَ 
 (136:ساءالن)  {ادً يعِ بَ  اًل ِر فَ َقْد َضلَّ َضاَل خِ اآْل  يَ ْومِ ِه َوالْ لِ سُ رُ وَ 

 وية؟ سنة النبمن ال قباس ال القول  يلدلما  .932
، ومالئكته،  هللاب تؤمن نأ ان اإلي) ، وفيه قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:شهور مليل اجرب  حديث

 متفق عليه    دقت.  ص (. قال:رهوشالقدر خريه ، و رخآلا ماليو كتبه، ورسله، و و 
 
 

 

ذه  هب بيان ما يتعلق تعاىل يف محه هللار الدكتور عمر األشقر مبراجعة كتب ، فانصح التوسع يف القراءة  راد أمن  -  1
 األركان. 
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 ل:و حث األبامل
 ىل تعان ابهللإلمياا

 اىل؟تع  هلل كيف يتحقق اإلميان اب .933
 أمور: ة عبأبر  إذا آمّنا إالىل اعت ابهلليان قق اإلال يتح

 . ه نسبحا وجودهؤمن بنول: أن األمر األ
 وبيته جل وعال. يان برب: اإلينر الثاماأل

 . سبحانه تههي اإليان أبلو  ث:ثاللار األم
 ه. انبحصفاته سو  ائه أبمس ناياألمر الرابع: اإل

 .انهسبح  اإلميان بوجودهاألول:  املطلب
 ؟ىلعات  هللا ودوج  ة علىالدال ما األمور .934

 نقل. والسّ قل واحلفطرة والعدليل ال هدوجو  دّل على

 رة؟ طفليل الدب دصو قما امل .935
وربوبيته  ه رار بوجودوجودهم من اإلق بل س قو فلنهللا تعاىل يف  ا عه ا أودهو م

 بين آدم قبل خلقهم. ن تعاىل مهللا  ذي أخذهلاثاق ملي ا ووه  سبحانه،

 زيز؟اب العل هذا يف الكتيلد ام .936
َهَدُهْم  ُهْم َوَأشْ ت َ ي َّ رِّ ذُ  مْ هِ ورِ هُ ِمْن ظُ َم دَ آ َبيِن ّبَك ِمنْ رَ َخَذ أَ ْذ َوإِ }عاىل:ت هللال قو  لهدلي

 ِإانَّ ُكنَّا َعْن  ةِ َيامَ ْلقِ اا يَ ْوَم و تَ ُقولُ  نْ أَ  َلى َشِهْدانَ ا ب َ ُلو ُكْم قَاَلْسُت ِبَربِّ أَ  ِهمْ سِ فُ أَن ْ  َعَلى
ِلُكَنا  هْ فَ ت ُ أَ  مْ هِ دِ عْ ب َ  ِمْن يَّةً رِّ نَّا ذُ ْبُل وَكُ ِمْن ق َ  انَ ؤُ َك آابَ رَ شْ أَ  ا منََّ إِ وا تَ ُقولُ  وْ أَ  .اِفِلنيَ ا غَ ذَ هَ 
 ( 173، 172عراف: ألا) {ونَ لُ ْبطِ ا فَ َعَل اْلمُ مبَِ 
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 اآلية السابقة؟ فسري ما ت .937
 يَّةٍ رِّ ذُ  له كصلبن  م، فأخرجَ آدمَ يثاق من ظهر املِ  أخذ هللاُ ابن عباس قال: ) عنِ 

، ديه كالذَّ ْم بني يرهُ فنث ،اأهَ ر ذ لوا بلى ُت بربكم؟ قاس ل: أ، قالبالق هم ممثَّ كل رِّ
ُؤاَن ابَ شرك آأ امنإ ا، أو تقولو افلنيَ ذا غا عن هيامة ِإان ُكنَ قِ اليوم  واولأن تقدان شه
 ،   ( 75)  ماكحلاه حح ص و   وَن(.ِطلُ ا فعل اْلُمبْ مبِ  انذرية من بعدهم أَفتهلكُ  وكنا بلق من

ن أصالهبم، شاهدي بيِن آدم من ةَ يَّ ُذرِّ  رجَ تخاس ىل أنه تعا خُيربُ :» ابن كثريال قو 
م فطره تعاىلأنه ا كم،   هو إله إال  الأنهُ ليكهم، و م ومن الّل رهبأَ م هس نفأ على

 1.عليه« موجبلهذلك ى عل 

 ؟مةياقال مو ان ي اإلنس  لىحجة عون يك  قرار إلهل هذا ا .938
ِر  ل الناأهن هو أِل عاىل رك وتاب هللاُ ت ولُ يَ قُ )قال:  ملسو هيلع هللا ىلص لنيب، عِن ا نعم، عن أنس

ل: قد فيقو عم، فيقول: نا؟ ُمفتِداي هبِ  تكنأَ ، هاما فيلك الدنيا و  ت نااًب: لو كاذَ ع
 وال ال: ه قبس أح -أن ال ُتشرك  :ب آدمل يف صُ  أنتا و هذ ِمن أهون نك م أردتُ 

 (. 2805)  ممسل(، و 3334ي )خار الب رواه   ال الشرَك(.إ يتَ بأَ ف - نارَ َك الخل أُدْ 

 ؟اً حالي ني املوجود لبشرمن اق امليثا ذكر هذا هناك من يت له .939
 . قثا ياملا ر هذتذكم يمن بين آد حدهناك من أس يل

 فطرة؟لاب اهذة ما عالق .940
لقهم على خ رار إمنا هو عندقاإلاإلشهاد و ا  أن هذهللا  هية رمحيمت ر ابنتاخا
 مها.غري  ىلوا إيتحول  يتنّصروا، أو أو ل أن يتهّودواقب ية،يفناحل رةفطال

 

 ( 451 / 3سري ابن كثري )تف -  1
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 ر؟  قراا اإلهذسيخالف من ناك هل ه .941
 ة. ي رجاخلافكار واألات ملؤثر طرته ابّوثت فمن تل  إالك ذل كرني ال 

 ؟ را األمهذى لعل ليما الد .942
 أو و ينّصرانه أ يهّودانه  فأبواه ،ى الفطرةعل  دلو ود إال ويولما من م): ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 (. 2658(، ومسلم )1358البخاري )رواه   (. نهساجّ ي
ى ه عل رت، وفطةلنسان مسلٌم ابألصاإلا ن لمانه(؛ أليقل )ُيس  مل ملسو هيلع هللا ىلصيب والن
: ىلعات هللا لقادسي ث القجود، ويف احلديلو ار ابر قإلا لىعمتضمنة سالم، اإل
  مسلم رواه . (همنيدتالتهم عن جا الشياطني، فاءهتم فاء فجادي حنعبت لقخ)
(2865) 

 بق؟ساالمن احلديث  دماذا نستفي .943
  أقدية ابطلة لنش ع ت لواثي مري أمن غوشأهنا  رةفطركت الد أنه لو ت تفينس  

لى ع ُفطر ، فكل خملوق قديتهوربوب  ىلاعت وجود هللار ب قراا كل اإلرً ها مقب حصا
 تعليم.  أوريق تفكغري سب منه لقاخب ناياإل
ساذجاً ال يعرف توحيداً وال لد  معناه يو ن : إقال: )ال يُ رمحه هللا  العزأيب نبقال او 

 1.  (شركاً، كما قال بعضهم

 وده سبحانه؟جات و  مع إثبهللاة  ربوبيب  رارققة اإلعال  ام .944
 . دهجو رار بو من لإلقمتضال  وعته جلّ ر بربوبيراقإلا

 ؟ ىلتعا ثبات لوجود هلل إلا   قيقحت قالً ع ميكنف كي .945

 

 (1/33) الطحاوية قيدة شرح الع  -  1
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عد  بيكن، وحادٌث  عد أن مل بائنٌ ك  هوسفلي يهلو ع أبن هذا العامل قالأن يُ ن يك
مفعول  لث، وكدن حمم بد لهفال ث دالت أن كل حاو املعقرر يف قد تقو  م،عد

 ن فاعل.مله  فالبد

 يء؟ش ي أ م أو عدوجود  يف  ملةتحمل قلية االت العماحتالما ا .946
 توقعة:ملا قليةالع الت تماحاال

 .هِ سِ نفب د أوَجَد نفسهق ملالعا ا ذيكون هأن   اإم   -
 . جد هكذا صدفةوُ  ديكون ق أن ماوإ  -

 امة. الت ةدير، له القدر قخالق ن له أن يكو  ماوإ - 

 ابقة؟س ة الالعقلي  االتتمح اال نايب ما .947
 وهل ًماان عدك  نفسه جديو  بل أن ه من قألنل، يعق كن والفال ي ل،ألو ا أما - 

ن  كو ي يففكوما ليس بشيء ء يشال  ه نأل ال؛  لطبعيوجد نفسه؟ اب ومعدامل
 لعامل. ا اهلذ اخالقً 

بديع م نظاى عل لق خُ  مل؛ ألن هذا العاأيًضايعقل وال  كني ال ، فوأما الثاين  -
  تنع يفدفة يد صُوجوما تغري، ومل ي  ظامالن ومل يتبدل هذا غاية ق جًدا لل قيود
 يب. لعجاسق انوالت النظام الرفيعا هذعلى مر تيس  ول أنعقه الئداب
 هو ملعاالا الذي خلق هذ ، وهو أن فيهال دجالذي الق حلا هوأما الثالث، و  - 

ض وال يف ر يف األء شي  زهيُعج ال ي ذعلى كل شيء، القادر لق الاخلا
 ون. ف والنلكاد اعرُه بالذي أم ،سماءال

 الث؟ لثيل اللدا ا يؤيد قرآن مال يف  ردو  هل .948
 :اىلتعه ولواحدة، وهي ق آية ع يفبديقلي الالع لالدلي رآن ذلك لقا ذكر قد ،نعم
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 . (35:الطور ) ﴾ ُقونَ ُهُم اخْلَالِ ْم ٍء أَ ِمْن َغرْيِ َشيْ ِلُقوا خُ  مْ أَ ﴿ 

 تعاىل؟ وجود هللا  اتثبإ يف احلسية ة األدل ىعل ةلثماألما  .949
 : نيه، فهي من وجيةة احلسّ ا األدلمأ

مسع  ذي لافمن  ، بةاإلجا تيه أتئاًل فسا يهيد عبدع الفري ف ،ءالدعا ابةجإ: امهأحد
َوَلَقْد ﴿ :ىلتعال قا، هو إاللذي ال إله ا هللا ؟ إنهطاه رجاءهوأعدعاءه 

 . ( 75الصافات:) ﴾  ونَ يبُ جِ مُ َم الْ عْ نُوٌح فَ َلنِ  اانَ اَندَ 
رة طفلاو  ،ةمسليل الللعقو وأعلنت  عقولالت  هبر ، اليتياءمعجزات األنب: ثانلوا

ن  فم تعاىل،هللا  من عند  م رسلٌ أبهن دعوى األنبياء ة صدققيمتس امل
 نه. ابحاحلق س هللا  هم؟ إنهديأي علىأجراها  لذيا

 ؟هللا  ود وجرير بتقالية على  لق الن األدلةكيف تضمنت  .950
حل  انة ملصاملتضم األحكام ك، مبا جاءت به منلذطق بة كلها تنويماالس تب كلا

  ا ضا مبوأي مبصاحل خلقه، مم عليحكي ب ر ا من هنأ لىع ليلٌ ذا دق، وهاخلل 
 .عليم خبري رب  نمدقها بص الشاهدة نيةلكو ار ااألخب نمجاءت به 

 ؟كفارب الربوبية عند اللتقرير جان نيب ملسو هيلع هللا ىلص ة الكانت دعو هل   .951
سالة  زبدة الر ن ا كاهلذ، و ه احلجة القاطعة للعذرتوحيد الربوبية قامت بذ إال، 

هللا هو توحيد األلوهية، وهو عبادة و  دة هي الدعوة إىل الزم هذا التوحيديماحمل
توحيد، احنراف الناس غالبًا ما يكون يف هذا النوع من الوحده دون شريك، إذ 

بادة هللا   الرسل اليت تدعوهم إىل عوهلذا احتاجوا على مدى التاريخ البشري إىل 
واًل َأِن اْعُبُدواْ سُ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَّ  بَ َعث ْ َوَلَقدْ } : ل تعاىلقايك، شر  تعاىل وحده دون

 . (36النحل: ) {واْ الطَّاُغوتَ ِنبُ اْجتَ الّلَ وَ 
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وأنه  تقرير ما فعله هللا ثبات إاهتمامه هناك من املسلمني من يكون غاية  .952
 ح؟، فهل أمره صحيكون العظيماخلالق لل

وليس املراد ابلتوحيد جمرد ": محه هللاالشيخ ر  آلحسن بن قال الشيخ عبد الرمحن 
مل، كما يظن ذلك من يظنه العا ه خلقربوبية، وهو اعتقاد أن هللا وحدلاتوحيد 

هنم إذا أثبتوا ذلك ابلدليل فقد أثبتوا من أهل الكالم والتصوف. ويظن هؤالء أ
يد. فإن  وحالت ايةقد فنوا يف غوفنوا فيه ف ذا شهدوا هذاغاية التوحيد، وأهنم إ

هه عن كل ما ينزه عنه،  ونزّ  ت الصفا مبا يستحقه الرب تعاىل من قرأ الرجل لو
ا حىت يشهد أن ال إله إال هللا  ده خالق كل شيء، مل يكن موحدً ه وحأبن وأقرّ 
وحده ال  أبن هللا وحده هو املستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة هللا  فيقرّ  ،دهوح

 1."شريك 

 ؟اىلتع  هللاب  ناميرات اإلمث ما .953
 : يليلها فيما موجن ،ريةات كثمر ثلا

  رجاءً ، ريهبغ يتعلقال و ب ل قلف اينصر  ث الحبي ،ىلا  تعحيد هللا و ت: حتقيق منها
 وأن ال يعبد غريه . وكالً وت اوحًبا وخوفً 

 ا.العلي  وصفاتهسىناحل هائضى أمسقتمبه  تعاىل وتعظيمهللاحمبة   : كمالانهمو 
نشراح  وا ، يشلعال وصفاء باال وراحة  بلقل ا ة نيأنطم نفس و الء هدو  ا:نهوم

 ، قالذلك بة وطر مش  عادةن الس هبو، فإ ال واإليانعو الصدر مبعرفته جل 
َو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة  َوهُ ذََكٍر أَْو أُنْ َثى ِمْن  اَمْن َعِمَل َصاحلًِ ﴿ :اىلتع
 . (97النحل:) ﴾  َبةً طَيِّ 

 

 ( 16: )ص  يد شرح كتاب التوحيدفتح اجمل - 1
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ما أكثر  نك بي للذ لتوفيقاو  ان به ياإل ة منعلى عال عو  جل ره شكدوام : هاومن
 مة. نع ا يهواز  تيت المة النعمة العظيلعن هذه ا عخللق يف ضالل وضيا ا

  رضاً ، نهع أمر واجتناب ما هنىعل ما بف ادته جل وعاليق عبحتق: انهمو 
 .به من عقاا  فً خو ا رجاء ثوابه و وتسليمً 

ى ما ل ع والصرب، ذلك ب صيتوا  وال وعالجلّ ه ان بياإلإىل اخللق دعوة  :نهامو 
ب  ال، واحتساع جل و هللا  لك من األذى يف سبيلي إىل ذعدالل  لُيص

 لك. ذجر يفاأل
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 انثلحث ااملب
 1  ملالئكةعلق ابيت ام

 املطلب األول: معلومات عامة 

 غة؟)مالئكة( ل ةل كلمأص ام .954
 يطرة.وة والس الق تعيني اف( وهك  م،الأصلها: ) ميم، يلُك، و  ٌك،مل  من:هي 

 . ةئكمث مجعت مال ،كبت مأل قل ، و لك أم اهأصل  وملك ،لك م عمجة الئكملاو 
  ا ذهب ئكة الملت ا سمية، فلرسالأي بلغ ا ك،لألها : فعومألك، واملألكة، واأللوكة

 2.رسالة هللا للبشربالغ إل نو مستصلحم كلهم ألهن السما

 ؟الئكةم املْن هم   .955
 .ةصصو خمال  أبعم للقيام ور،ٍ من نن قو خملو ، يبغيملالئكة: عامل ا

 ؟ لدينا  انكأر ن م عدّ م يميان هباإلهل  .956
،  ابهلل أن تؤمن انياإل: )ديثإليان، حللثاين من أركان اا نركنعم، وهو ال

رواه  خريه وشره(.  ابلقدرن مؤ أن تم اآلخر، و ليو اه، و سل ر و ه، كتب ، و كتهئمالو 
 (. 8(، ومسلم )4777البخاري )

 ة؟ئكان ابملال مياإلق م حتقيف يتيك .957
 :ورأم ةن بعداياإل فيتستو  إذا اإال ئكةملالاب  نيااإليتم  ال

 

(،  32ني )ص: مد نعيم ايسحمل اإليان(، و 78)ص:  شورةاملنم السنة أعال (، و 1/447) األنوار البهية لوامع   - 1
 .وما بعدها(   13ص: ر )سليمان األشق  لعمر األبرار  الئكةعامل امل

،  (1/23) املصباح املنري و  (، 6/275) احمليط يف اللغة، و )ألك( ( مادة 1/132) معجم مقاييس اللغة - 2
 ( ملكمادة )(، 433-3/432)  طاحملي القاموسو 
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 ة، وذلك يف آايت كثري لنقل، ا دهموجو ، وقد دّل على وجودهمنؤمن ب ن أ :ولألا
  أهنم جمرد قوى  ، الًمااأجس  هلم  أبنان ياإل بوجودهميان يتضمن اإلو 

 ة. فالسفئف ال، كما يقوله بعض طوااخلري
  ،االً إمجم هب ؤمنفن امسه منهم،علم  نمل نمم و منه امسه نالمع اإليان مبن :الثان

فيل، وكل وإسرانكري ر و وميكائيل ومالك ومنك يلرب ج : همساا منعل من فم
 . وابمسه  ؤمن بهابمسه فنل دليمن صح ال

 والسنة.  الكتاب دة يفار لو منا من صفاهتم اا علِ مب ن يااإل :ثالثلا

 ؟ مهقت يف خل ثةنو ألذكورة أو االد ( هل تفيكةالئ)م مةكل .958
يث ر حاكفل ل عقو  ماا هذ لثمو بشر، الس قاييملت ا ضاع الغيبيإخ خلطأا نم

 نوثة. ة وال أبور بذكح أهنم ال يوصفون  الصحياث، و إان كة ظنوا أن املالئ

 وثة؟األنف  صو بة ئكال ملاصف ة و ما خطور  .959
  مْ الَِّذيَن هُ َماَلِئَكَة َوَجَعُلوا الْ ﴿:عاىلعارض القرآن، قال ت ذا فقدمن وَصَفهم هب

 ( 19زخرف:ل ا) ﴾ نَ و أَلُ َشَهاَدهُتُْم َوُيسْ  بُ تَ كْ تُ سَ  ُهمْ قَ لْ ُدوا خَ هِ َأشَ  اثً ِن ِإانَ محَْ رَّ  الدُ ابَ عِ 

 للمالئكة؟ لقما مادة اخل .960
 . رو نن م كةئاملالىل تعا خلق هللاُ 

 دليل هذا القول؟  ام .961
ق ر، وخل انن م رجمن ما اجلان ر، وُخلقنو ئكة من ُخلقت املال: )ملسو هيلع هللا ىلص نيبال قال
 (. 2996) رواه مسلم(.  ملك صفو  امم آدم

 ؟ ورنلهلذا اان يبت الد ر و  هل .962
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الذي ال ب من الغي ئكة منه، وهذا املال هللا قل ور خأي نا الشرع عن ن لبنّي ي مل
 ض فيه. نو 

 ؟ئكةملال ا  ق هللاُ خل مىت .963
 هذا.  شرعي صحيح يف اك أي حتديد هن سلي

 سًدا؟ قاًدا فاعتكة االئعتقد يف املك من اهل هنا .964
 كة. سدة يف املالئالفا دات تقااالع د بعضتقعا نم كنانعم ه

ت األلوهية صفا يء منتصفون بش م يهنأ تقدتع وائفعض الطب أن :كلذ من
 يَ ُقوُل  مُثَّ ًعا ي مجَِ مْ َُيُْشُرهُ  ْومَ َوي َ ﴿ :قال تعاىل،  تعاىلفعبدوهم من دون هللا

كُ ِئَكةِ لِْلَماَل   نْ مِ َولِيّ َنا َت أَنْ  كَ َحانَ ُسبْ وا الُ قَ ( 40)َكانُوا يَ ْعُبُدوَن   مْ  أََهُؤاَلِء ِإايَّ
 . (41-40:أ سب) ﴾ ْؤِمُنونَ ُهْم هِبِْم مُ رُ ْكث َ نَّ أَ جلِْ وَن ادُ بُ عْ ا ي َ و َكانُ   لْ بَ  مْ هنِِ ُدو 

اسد  وهذا اعتقاد فانث، ة إ كئالامل ن أنو ا يعتقدنو ا ككنيشر امل : أنومن ذلك
ِإاَناًث   نِ محَْ اُد الرَّ ْم ِعبَ هُ  ينَ ذِ َماَلِئَكَة الَّ وا الْ َعلُ َوجَ ﴿  :طل، قال تعاىلاب

 ( 19الزخرف:) ﴾  ونَ ْسأَلُ ْم َويُ اَدهتُُ هَ شَ  بُ تَ كْ َستُ  مْ َقهُ لْ ا خَ ُدو هِ َأشَ 
َنُه  َعلُ َوجَ ﴿  :اىلعا، قال تبً نس  هللا  نيبو بني املالئكة اد أن ق: اعتومن ذلك وا بَ ي ْ
 . (158:صافات ل ا) ﴾  ُرونَ َلُمْحضَ  مْ هنَُّ َعِلَمِت اجْلِنَُّة إِ  دْ نَِّة َنَسًبا َوَلقَ  اجلِْ َوَبنْيَ 

  جسام، أب او يس ول قة للمالئكةحقي ه النأن م ةسفالفلاده تقما يع :كلذومن 
ذا  هالشر! و وى  قطني يالش ابد راملأن ا ، كما اخلري قوى لكن املراد هبم و 
 . السنةلف للقرآن و فر خماك  هبذملا

 ؟ةئكملال ا عاملالسنة واجلماعة يف هل أ دة املتقررة عندلقاعما ا .965
دليل  ال لى عاتً باث إو ا نفيً  وره أمىَن ومب ، هذا العامل غييب أن  لك: ذدة يفالقاع
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  بل ، نهع يهو نفيء له أات شإثب  مدخل للعقل يفال أي أنه، حيصحال الشرعي
 لنص. عليه اف وقا معلى  الوقوف هو اجبلو ا

 شرعا للمالئكة؟لوارد ما الصفات ا .966
 ت:صفاال لك من ت
 لِ اعِ جَ ِض رْ أْلَ اوَ ِت اَماوَ سَّ ال  فَاِطرِ  للَِّ ْمدُ احلَْ ﴿:تعاىلقال ، حةجنأ اولو : أهنم أمنها

  ﴾ اءُ شَ ا يَ مَ ْلِق اخلَْ يف  زِيدُ َوُثاَلَث َوُراَبَع يَ  َأْجِنَحٍة َمْثىَن اًل أُويل ُرسُ  ةِ اَلِئكَ اْلمَ 
َحىتَّ ِإَذا ﴿ اىل:قوله تع تفسري يف  ةهرير  أيب حديث ويف ، ( 1ر:فاط )

، اءِ مَ سَّ ل اْمَر يف األَ  اللَُّ  َضىَذا قَ إِ ) :  يبنلا ل، قا﴾ مْ ُلوهبِِ ق ُ  َعنْ  فُ زِّعَ 
الَ َضَرَبِت ا

َ
اه  و ر  .(انٍ وَ َلى َصفْ عَ  ْلِسَلةِ ، َكالسِّ اًن لَِقْولِهِ َها ُخْضَعاِئَكُة أبَِْجِنَحتِ مل

 (. 4701) البخاري 
رٍَّة  و مِ ذُ  . َوىقُ  الْ يدُ لََّمُه َشدِ عَ ﴿ :يلله جرب ورسو  لعبده ىلتعا ف هللا: وصومنها

ِذي   .ميٍ رِ كَ   لٍ َرُسو  ْولُ قَ ُه لَ نَّ إِ ﴿ :ال فيهعو  لّ ج لوقا  ( 6-5النجم:) ﴾َوىاْست َ فَ 
 (21-19ر:التكوي) ﴾ نيٍ مِ أَ  مَثَّ  اعٍ ُمطَ  . ْلَعْرِش َمِكنيٍ قُ وٍَّة ِعْنَد ِذي ا

  طًا من هبمنيته رأ): وًعاة مرفعائش  عنحة، فالتفاوت يف عدد األجن نها:مو 
  بني  ه ماعظم خلق ا دً سا جناح،ة ئ استم ه ل  -يلأي: جرب  -ء سماال
 ( 287رواه مسلم )  رض(.ألوا اءلسما

َه   ا مَ ﴿ :قول   ه يف، وص   ف هللا تع   اىل ملالئك   ة الع   ذاب  ا:نهـــ وم ٌظ ِغ   اَل  ةٌ اَلِئَك    َعَلي ْ
 (6:ميالتحر ) ﴾َدادٌ شِ 

ل قا ،يهم من األعمالإلأوكل  امب ما القيون يفيل  التون و أهنم ال يف: ومنها
 (20:ياءب نأل ا) ﴾  ُتُونَ فْ ي َ   اَل َهارَ الن َّ  وَ ْيلَ اللَّ ُيَسبُِّحوَن ﴿ :تعاىل

  ْعُصونَ اَل ي َ ﴿ :اىلتعصية، قال الفة األمر وفعل املعهون عن خم م منزّ : أهنانهمو 
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 ( 6:مي ر حالت) ﴾ َما يُ ْؤَمُرونَ  َعُلونَ يَ فْ ْم وَ هُ َمرَ أَ  َمااللََّ 
م  يهبرااف إقصة أضيذا به لىع ستدليُ و  ن،ربو كلون وال يش أهنم ال أي ا:ومنه

 ( 27الذارايت:)  ﴾ نَ و لُ كُ اَل أتَْ أَ َل اْم قَ ْيهِ إِلَ  بَهُ رَّ فَ قَ ﴿  :اىلتع قال ،ملسو هيلع هللا ىلص

 هذا؟ يف ل القو ا فمظيمة، قة العملالئكة هلم اخلل ا أن ال يُق  .967
ن حّدث ع أن أ ذن يلأُ ) :الق ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول هللا ر عن جاب   هذا يفد ور ، و عمن
  د و داو بأ ه وار (.عامائة بعمة سسري نه وعاتقه مأذني شحمة ب ، ما حد محلة العرشأ
(4727) 

 مجيع املالئكة؟ اهفيك رت ش ت ليتا عامةلات اصفلا ام .968
 ه يء عل لثناهلل وا ةعالطا وب،ذنن الاملة متية: العصمة الك ات اآلفصك يف الت ش ت
 رعةالس شكل، تالى نه، القدرة عل ابحه سمن اخلوف طاع أو فتور،نقته دون اعبادو 
 عظيمة.ال

 ب؟و ن ذمجيع الن م لقةملطا عصمتهم الدليل على  ام .969
 ( 6:حرمي الت)  ﴾ َن َما يُ ْؤَمُرونَ ا أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلو  مَ اللََّ  نَ و ْعصُ ي َ اَل   ﴿ :ىلاعته لو دليله ق

 تعاىل؟م هلل  منهدة العبادوام على  ليالدل ام .970
 ﴾ونَ َأمُ َيسْ  اَل  مْ َوهُ  ن ََّهارِ ِل َواليْ للَّ وَن َلُه ابِ َك ُيَسبِّحُ بِّ ِعْنَد رَ  ِذينَ فَالَّ  ﴿دليله:

 ( 38:تل فص)

 ؟اىلع تهللا نم خوفهمى عظيم ليل عالدل ام .971
 َوُهْم اَل ةُ ِئكَ َماَل الْ ٍة وَ ْن َدابَّ مِ ْرِض ا يف اأْلَ َومَ  ا يف السََّماَواتِ َوللَِِّ َيْسُجُد مَ ﴿ :دليله
 ( 50-49النحل:) ﴾َن ُرو ْؤمَ ا ي ُ وَن مَ ْفَعلُ  َوي َ مْ هِ ْوقِ ف َ ْم ِمْن خَيَاُفوَن َرهبَُّ  ( 49)وَن ْكربُِ َيْستَ 
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 ة؟شياخلهذه   منهم ملسو هيلع هللا ىلص يبالن شاهد له .972
 ،ىاألعل  ابملأل  ) مررت ليلة أسري يب : الق ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  ر جاب نعف م،عن

  (4679)   الطيالسيرواه   .(ية هللا ش خ منبايل س  الكاحلِل   ليوجرب 

 ؟ممكن ذال هه الئكة،يف إمكانية رؤية امل لقولما ا .973
 طِ يعمل  ألن هللانيا، دة اليااحل يف كةئاملال رؤيةآدم  بنويع ستطي فال  ممكن،ريغ
 . قيقيةاحلم هتلى رؤيتهم بصور القدرة عم هر صاأب

 م؟آد بينمل كل هل هذا املنع يش  .974
 .رةم ر منورته احلقيقية أكثصجربيل ب اهدأن يش ع طا ستا ملسو هيلع هللا ىلصيب نلفا ،ال

 ؟تفاوتهم بينة أو  لقاخل واحد يف هل املالئكة على قدر  .975
 يفم مقامهجنحة، ويف ألا عدد  ا يفهنم ة،ري ور كث أمري يفت كبنهم تفاو يب

 ( 164ت:صافا لا) ﴾ مٌ و لُ ا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمعْ ِمنَّ  َوَما﴿  :قال تعاىلاألعلى،  ت و كل امل

 سابق؟الل ضالفليل ما د .976
من  ونتعدّ  ما"ل: فقا ملسو هيلع هللا ىلصيل جاء للنيب رب أن جقال:  عن رفاعة بن رافع 

 نما رً دبشهد  نملك كذ" جربيل:  قال. (ان ار خي )قلت:  ؟"فيكم اً بدر هد ش
 . (15820)  أمحدرواه .  " انار خي  انعند مه، ئكةاملال

 ؟ مهلاعمأ وحتديدض املالئكة اء الواردة شرعا لبعمس ألما ا .977
 هو املوكل ابلوحي. م الس عليه الأن جربيل : لك ذ من

   .رضاة األبه حي امم زرعلوار املوكل ابلقطيل، هو ائ يكم :ومنهم
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   .ور قبالحاب صأل اسؤ ن بكالمو  ،منكر ونكري ومنهم:
   أرواح العباد. قبضب وكلمل ا هو ،وت : ملك املومنهم
 ا سيكون بة موكتاا يهف حو لر ا من نفخة يف الرحم مالئكة موكلون ابلنطف :مومنه

   ة.وسعادرة وأنوثة أو شقاوة كو ذ  نعليه م
 .الجلباب لة: املالئكة املوكمنهوم

 نْيِ اٌت ِمْن بَ َعقِّبَ مُ  هُ لَ ﴿ :ىلاتع ال، قعبدال نحلفظة الذين ُيفظو ا ة ئكاملال :ومنهم
ن  ذيئكة الال ملوا ، (11عد:الر ) ﴾  ونَُه ِمْن أَْمِر اللَِّ َوِمْن َخْلِفِه َُيَْفظُ  هِ يْ دَ يَ 

ا  مَ  ُمونَ يَ ْعلَ  .نيَ َكاتِبِ   اًمارَ كِ ﴿  :تعاىل بكتابتها، قال ةبادالع لأعما ُيفظون
 ( 12-11فطار:ناال) ﴾نَ و لُ تَ ْفعَ 

الفجر  صالة يف نو عموجيت ار،يل والنهلل ا ابنيعل ن بو يتعاق ذينالة ئكال امل ومنهم:
ل يل لئكة ابمالم قبون فيك)يتعاروف: املع احلديث يف والعصر، كما

 (. هارلنوا
يف  اعن ِحلق الذكر كم احبثً  ضاألر  يفن ين يسيحو ارة الذيّ لس ائكة املال نهم:مو 

 ة ... ( احلديث ار سيمالئكة  إن هلل ): ديثح
 م.سالال هيل ع لك اممهم امللك مقد، و رالناب ن وكلو ملا ة ئكالمل ا :مهنوم

  م لقة، وهل ح هم وفوق رأساألطفال،  على أهنم مثلبعضهم يصّور املالئكة  .978
 ا صحيح؟ذه، فهل اناحجن
 . ة ل صرانية الباطت الناندايالد من تممس  خاطئ، وفكر طلاب روّ تصا هذ

 ح؟صحي ذا ه لهمال املالئكة، ف ل جبملثاناس ارب الُيض اً ئماد .979
  َمهُ َعلَّ ﴿ ية، قال تعاىل:كر   ةل يمجة ر صو  يف  املالئكةعاىل تهللا لقخ فقد ،منع
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 ﴾ُذو ِمرَّةٍ ﴿":سعباقال ابن  ،( 6-5النجم:) ﴾َوىت َ ٍة فَاسْ ُذو ِمرَّ  .َشِديُد اْلُقَوى
 1  .يل حسنو خلق طو ذ ادة: قته ابن عباس. وقال حسن، قالذو منطق  أي:

 كل والصورة؟ ش بٌه يف الش  شرالئكة والببني امل له .980
  اإذ، ف)ُعرض علّي األنبياء  :ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاال رسو ق قال: ر بانعم، فقد ورد عن ج

إذا ف يت عيسى ابن مرمي،ال شنوءة، ورأال كأنه من رجلرجمن اضرٌب ى موس
رأيت ن ا أقرب مإذم، فهييت إبراأر و  د،و عمس ن ب عروةبه شبهًا  يترأ نم أقرب 

  ه شبهايل، فإذا أقرب من رأيت به( ورأيت جرب ) يعين نفس  صاحبكما بهش هب
 ( 167)  ممسل  اهرو   . ة(دحي

 تشبه؟ ند الو ع ، أ كمللل ةييقحلقن يف اخللقة اكائ  بهش لا اهذهل  .981
 هبا.  التمثل بصورة اليت يتمثلهو عند الراجح 

 ن القرآن مالدليل ا ؟ مرش بل ا رة و صب كلتش ى الدرة علقُ الة ئكال لمهل ل .982
 آن:  لقر  اك يفلذبرد ذلك، كما و  رة علىقدالهم م، فل عن

َها لَ َنا إِ لْ سَ رْ فَأَ ﴿  قال تعاىل:  -  ( 17مرمي:)  ﴾ اي  َسوِ ا  َشرً َل هَلَا بَ فَ َتَمثَّ  انَ وحَ رُ ي ْ
  (24:ت اير ذاال) ﴾ ِمنيَ ْلُمْكرَ َم ايهِ اَهْل َأاَتَك َحِديُث َضْيِف ِإبْ رَ ﴿  :عاىلوقال ت  -

ري السبيل باع من   اهيمولذلك ظنهم إبر  البشر، على صورة جاءوه  مهنإف
 .إليهم الطعام فقّرب 

  (77:هود)﴾ًعاهِبِْم َذرْ اَق ضَ وَ  مْ  هبِِ ا ُلوطًا ِسيءَ لُنَ سُ  رُ َءتْ َجا  مَّا لَ وَ ﴿:ىلتعا ال وق  -

 (. وهالوج ان س ح ب شبا  صورة يف  جاءوه إهنمقال العلماء: )

 

 ( 86/ 17يب ) لقرطتفسري ا   - 1
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 ؟ربش ورة بص ئكةاملال ل تشك  لى ع ةنلس ا نملدليل ا ما .983
 ذلك: نم

،  ر(شعال ديد سواشد، اب شديد بياض الثيل رج طلعإذ يل: )حديث جرب   -
 ( 8مسلم ) اهرو   . ينكم(أمر دعلمكم ي كمات أ يله جرب )فإن : مهويف ختا

 ،يبالكل  خلف نب كثريًا يف صورة الصحايب دحية  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب كان جربيل أييت    -
 . رةصو  ةابلصحل امجأوهو من 

ا يف هلم ملكً  أرسل هللاف) ني نفًسا وفيه:ة وتسععتس  لذي قتلالرجل ا ةصق  -
 (. 2766لم )سمو (، 3470)  ري خاالباه رو   .  صورة رجل(

لًكا يف م تهرجمدلى ع هللا فأرصد ، قرية يف ها لزار أخً جل الذي حديث الر    -
 (. 9291رواه أمحد ) شر يسأله.صورة ب

م هتالبا  يذأن ال، و صر بواأل رعقاألمى و ع: األليقصة الثالثة من بنيب إسرائ   -
 (. 2964)، ومسلم  (3464)  يلبخار رواه اة بشر. صور  لىع تعاىل ك أرسله هللامل 

 ؟الئكةلمل ىلن خلق هللا تعام ايةغالما  .984
 . له دةالعبااعة و يق الطقحت وهو احدٍر و ألجل أم  تعاىلهللاهم خلق

 رير؟ التقا ذهل ما دلي .985
اَل ﴿ وقال تعاىل:، ( 20:ياء األنب) ﴾ نَ ْفُتُو  ي َ َر اَل َهاَوالن َّ لَّْيَل الوَن ُيَسبِّحُ ﴿  :قال تعاىل

 . ( 6:التحرمي )  ﴾ ُرونَ َما يُ ْؤمَ  ُلونَ يَ ْفعَ ْم وَ هُ رَ ا أَمَ مَ  للََّ وَن ايَ ْعصُ 

 م؟ دهت بالطول عم  نو ال و أ  لراحةئكة لال اج املتحي هل .986
َوَمْن  ْرضِ أْلَ اِت َوالسََّماوَ ا يف  َوَلُه َمنْ ﴿ :ل تعاىلقا، اً م أبدهبا ور ال ينتتففال، ال

ِإنَّ  ﴿تعاىل:ال قو  (19:بياءناأل)﴾ ْحِسُرونَ تَ سْ يَ  ِه َواَل ربُوَن َعْن ِعَباَدتِ كْ تَ سْ  يَ ِعْنَدُه اَل 
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 ( 7ر:فغا) ﴾ُدونَ جُ َيسْ ُه لَ وَ ُه نَ ُحو تِِه َوُيَسبِّ ِعَبادَ  َعْن ونَ ْسَتْكربُِ  يَ َك اَل بِّ ِعْنَد رَ الَِّذيَن 

 ئكة؟ال ملة اداعب ما هي .987
 َمنْ وَ  شَ رْ عَ ِمُلوَن الْ الَِّذيَن ُيَْ ﴿: ىلابيح، قال تعوأعظمها التس  ،هللا  ذكرهي  ادهتمبع

 ( 7غافر:) ﴾ ِد َرهبِِّمْ حِبَمْ  ونَ حُ َسبِّ ُه يُ لَ َحوْ 

 ؟عنيم قتو  يف دة تتوقف  لعباا ذهه هل .988
 ( 20:بياء ن األ) ﴾ونَ ْفتُُ ْيَل َوالن ََّهاَر اَل ي َ لَّ لوَن احُ ُيَسبِّ ﴿ :اىلتعال ال تتوقف أبداً، ق

 ؟ملالئكةا هبا وميق  ليتى اخر بادات األالعما  .989
يف  ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا سا ر من : بيقال  امحز كيم بن ح م، عنوالقيايقومون ابلسجود 

ل فقاشيء!  منع ما نسم ا: قالو مسع(؟ ما أ تسمعون) أ هلم: الق إذ ه أصحاب
 إال موضع شربا فيه ااء، وما تالم أن تئط، وملسمأطيط ا عإين ألمس) :ملسو هيلع هللا ىلص يبلنا
 ةيح صحسلة ال سلال يف ين لبا وصححه اال ،( 3122الطرباين ) (.اجد وقائمس لك م هعليو 
(95) . 

 ثل احلج؟م ات، لعبادة ابقي نعماذا  .990
ْيِت  َواْلب َ ﴿ :تعاىلل قا، هاإلي  ة ُيُجون ابعة كعبس السماء الهلم ذلك، ففي م نع
زته بعد جماو ج ث املعرا دييف ح قال أن رسول هللا  بت ثو  ،( 4:ر و الط) ﴾َمْعُمورِ الْ 

سبعون م كل يو يدخله   ذا هوإو  ر، مو البيت املع ىلفع يب إر  مث  )  اء السابعة:للسم
 (. 162) رواه مسلم (. مخر ما عليهآليه يعودون إ الا لفأ

 لقيامة؟م اعقاب يو هم حساب أو عليهل  .991
 .نيّلفكسوا مبم ليألهن لوعيد،او  دعلو ا  يف لنياخبدليسوا هم ، فال
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 ة؟ئكزل املال ناهي م نأي .992
ِمْن  نَ رْ طَّ فَ ت َ َماَواُت ي َ اُد السَّ كَ تَ ﴿ :ىلانهم السماء، قال تعئكة ومساكاملال منازل

 . ( 5:الشورى) ﴾ ْم ْمِد َرهبِِّ ِئَكُة ُيَسبُِّحوَن حِبَ اَل مَ الْ وَ  ِقِهنَّ وْ ف َ 

 ا؟ هكلرض  األ  يننا، ويف دة بتواجكة مأليست املالئ .993
 لقا، عمالن مهام وأه م برهم هللايذ ما أمنفلتل ز نت هاكن، لنانة بيوجودي مه م،عن

 . ( 64مرمي:)  ﴾ كَ بِّ  رَ  أِبَْمرِ نَ زَُّل ِإالَّ نَ ت َ  اَومَ ﴿ تعاىل:

 كة؟ئال امل رعة طريان األرض، فما سن  السماء عبني افةس لُبعد امل .994
 م، مهعل صور ا لقهمهفر لرة البش مما تتحري يف قد ،ذلك  ائلة يفاهل هلم القدرة

ه  تصور ل وقت يكن أن تيف أق  سبحانه هللا يل من رب ج  مع يتان أيك  اب و جلفا
 ة.شريبلا قدرةال

 املرسلني؟ أو ألنبياء ا نمرب ت يع ل كجاءه م   هل كل من .995
 ل.إمساعي إىل أم هن حاسبأرسله  ىل مرمي، كماإ لك جاء امل قدف، ال

 ؟ةكئملال اء من ا الرسل واألنبيسل هللامل ير ذا ملا .996
 : اه ن، مةثري اب كسبأل

 .شرالب بيعةلفة لطاملخا ةك ئالملا  طبيعة - 
 البشر.قبلها لن يتيت لا ةالئكلم ل الصورة العظيمة  -
 ة. ئكابملالال  صتاال ةوبعص  -

 ئكة؟يز هبا املال تمقية اليت ت لاخلُ  تما الصفا .997
مع  وهفبه و ماهر يقرأ القرآن وه ذيال) ، حلديث:ةرر ب هنم كرامزون به أيتممما 
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 نيباللقول  ء،ياحلهم اوفي ، (244ومسلم ) ، (4937) ريبخالا واه ر  ة(ر رب لاام كر الة لسفر ا
 رواه .(ئكةالامل ي منهحتس ت رجلمن ي تحأال اس) من عثمان: يائهح نع  ملسو هيلع هللا ىلص
   (.2401) ممسل

 ؟ملالئكة متوتا هل .998
   يها املوت.ِتب عل كُ   نعم، قد

 احلكم؟ ما دليل هذا  .999
 َمنْ  الَّ إِ  ضِ رْ  اأْلَ يف  نْ َومَ  اتِ اوَ مَ َمْن يف السَّ  ِعقَ َفصَ ِر الّصو  َونُِفَخ يف ﴿ :اىلعتل قا

 تعاىل:قوله  ومعمول، (68:زمرلا) ﴾ونَ رُ ظُ نْ ي َ  َيامٌ قِ  ُهمْ  ُأْخَرى فَِإَذا نُِفَخ ِفيِه َشاَء اللَُّ مُثَّ 
َها ﴿   تعاىل:، ولقوله ﴾تِ َقُة اْلَموْ َذائِ  سٍ ُكّل نَ فْ ﴿    . ( 26:ن رمحال )  ﴾ انٍ فَ ُكّل َمْن َعَلي ْ

 ني؟معجل أ عدب   آدمفاة بينو  ثلمكة ئال هل ميوت امل .1000
 به.  انل مل عِ  الف لك م النفخ يف الصور، وأما قبل ذموهتم يو  تأثبعي لشر دليل الا

 سموات؟ال كة يف الئملد ادع ما .1001
 تعاىل.  إال هللا لمهال يع ثريك  دهمدع

 ول السابق؟ذا القه لى الدليل ع ام .1002
 . ( 31:دثرامل )  ﴾ وَ  هُ الَّ إِ  كَ َربِّ ُنوَد ْعَلُم جُ ي َ ا مَ وَ  ﴿ :عاىلتدليله قوله 

لك م إال أربع أصابع ضعمن مو  ما ط، أن تئا هلوحق السماء  تأطّ ) :ملسو هيلع هللا ىلصل اقو 
 (. 21516) محدأ اه و ر   اكع (. ر و أ جدسا

لف ملك أ سبعون ومي كليدخله  هو  فإذا  )عمور: ت املالبي ةصف يف ديثاحلويف 
ثاالً  أضرب مو  ،(162)م مسلو (، 3207رواه البخاري ) (ليهمعر ما خآن إليه ال يعودو 
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 ف لأن نم يوم القيامة هلا سبعو جبه تى ؤ يُ ): ملسو هيلع هللا ىلص وله، وذلك يف قكثرهتم  ىا عل دً حوا
قط  ف ءدد هؤالفع (،اهنجيرو ملك  فلأون عكل زمام سبع زمام م

 (. 2842سلم )ه مروا ك.( ملَ 4،900،000،000)

 لى؟األع  وتامللك يف م دهتواجيف  ظمون نمم ل ه، هفري عدد الو ال هذامع  .1003
كما تصّف  ّفونصتأال ) :، قالامهمبنظ داء تقالاب ملسو هيلع هللا ىلص ا النيب نثّ قد حو  م،عن

ف يكملون الص" :ملسو هيلع هللا ىلصال م؟ ق هبعند ر ن و ف يصفّ يكا: و قالو م؟ رهبد نع الئكة امل
هللا يدي ن بني قفو م ي، وه( 430)رواه مسلم . (يف الصفون صتاي ،لو ل فاألألو ا

 ﴾ا ف  صَ ا َصف   َمَلكُ َك َوالْ رَبّ  َوَجاءَ ﴿:عاىلت الق ة،امقياليوم  فا منتظمةفو ص
 . ( 22جر:الف )

  تعاىل؟ر هللاأميذ نفة يف تقّ هل فيهم د .1004
نة  اجلآيت ابب " قال: ملسو هيلع هللا ىلص نيبلاأن  أنس  عنما ورد  ال هذنعم، ودلي

فتح  أ أال رت قول: بك أمفي : حممد.ولأقف نت؟ازن: من أخليقول اتح، ففستأف
 (. 197م )لاه مسو ر  ."ك د قبل ألح

 ؟ البشر حليأم صا لأفض ئكةملال ا هل .1005
ي الدين تقيخ لش ه اار ختيف ذلك ما اب ر قألاء، وامالعل  ني ب ف قدمي الخيه هذا ف

هنم أل داية؛ ر الباعتباب لأفضأن املالئكة " تعاىل: ا هللاالقيم رمحهمن عليه اب هاتبعو 
 ادتهرقون يف عبمستغدم، آوا بنه بس الن عن ما يمنزهو يق األعلى، فالر  اآلن يف

 ي البشر وصاحل ر،بش ل الحواأ منال أكمل األحو  أن هذه بير وال ال، وعل ج
ام ر كواإل ية الرمحن وحتزلفى ال  لوني نة ول اجلدخعد ب أي ية نهاعتبار ال مل ابكأ

م ن رهبخلدمتهم إبذ ئكةالوقيام امل رب،د القمبزي مصيصهختو م برؤيته يف دار السال
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ر ني س ل يتبفصيتل اا ذوهب ":يملقن ا، قال ابب كل ابمن   مليهع نيلممس يدخلون 
 1  «.على حقه منهم لكويصاحل   ،فريقنيالة أدل فقتتو  ،التفضيل

 ا؟حدً أ نلعت ئكةال ملا له .1006
 هللا تعاىل. لعنه ن من لع ذلك أهنا تلضابط يفاو  م،نع

 ق؟باكم الس احل علىة لدألا ما .1007
 بعضها: ركأذ   ،دلة الكثرية األ ثبت بذلك 

ْم َلْيهِ عَ ِئَك ُكفَّاٌر أُولَ ْم  َوهُ  ُروا َوَماتُوافَ ِذيَن كَ  الَّ ِإنَّ ﴿ :اىل، قال تعرينكافل ل هملعنت نها:مف
 ( 161:البقرة) ﴾  ِس َأمْجَِعنيَ انَّ ال وَ َكةِ ئِ اَل مَ الْ وَ   اللَِّ لَْعَنُة  

  عهانيشرعي وال مانع ، هشرالزوجها يف ف تستجيبال  اليتة رألعنهم للم: ومنها
  ذاإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللاسول : قال ر قال  هريرة أيبن عفاس، نف وأحيض  من
  (، تصبح املالئكة حىتعنتها ل يء جتن فراشه فأبت أ إىل أتهر الرجل ام دعا

 (. 1436)(، ومسلم 3237)  لبخاريه ااو ر . ( عجتر  حىت) : ةيارو  يفو 
  و أب قال: قال  فعن أيب هريرة ، يدةىل أخيه حبدإ ريش ي يللذلعنهم  ومنها:

إن  ىت و نه حلعكة تة فإن املالئ ديحبد ه يخ أإىل من أشار : )ملسو هيلع هللا ىلصالقاسم 
 . (2616)  اه مسلمو ر مه ( .   ه وأأخاه ألبي انك

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنال أن  ساعب ابنفعن  ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنالب صحاأ يهنينهم من لع ا:هنمو 
  اه رو  . (والناس أمجعني ةكئواملال عليه لعنة هللا حايب فأص بّ من س) قال:

 (. 12709) كبري الطرباين يف ال
  أن ًضاأي اس عبعن ابن ف  ،اىلعت هللا عيذ شر ن تنفال دو ح منم نهلع: اومنه

 

 ( 3/163)  فوائدبدائع ال   - 1
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  نة عل هيعل ه فوبينينه ال بح منف ود يديه، قفمن قتل عمًدا " قال: ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال
 . ( 4789) ي لنسائسنن ا  ".عني مجأس ناة وال ئكال ملوا هللا

املدينة   ":ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا قال ر ل: اق فعن علي حمداثً،ن آوى ملنهم لع: ومنها
  ة نعليه لعداثً فآوى حمأو  داثً حها ث فيدحأمن  ثور فإىل ِعريبني ا م حرم

(.  الً عدوال  افً ر صمة القياه يوم  منهللا  بلال يق نيئكة والناس أمجعهللا واملال
 (.1370) مسلم  (، و 1870اه البخاري )و ر 

 ؟ئكةال ملاب  اإلميان راتمث ما .1008
 :يليفيما   اوأخلصه ،كثريةرات اإليان ابملالئكة  مث

وال  ضألر  اء يفه شيز جيعنه ال وأ، ظمتهعاىل وعت هللا عظيم قدرة لم ب: العاألوىل
 . السماءيف

ة على هذه الصفات الئكمل ا ءهؤال لذي خلق اهللاحينما نؤمن أبن  الثان: 
ب أوىل من ابقادر فإنه يقينا بكثري  لناسخلق ا نة وهم أكرب مالعظيم

 .علقة فة مث طن ؤهمبد ذيغري اللصا خللقة هذا اادعى إعل 
،  نةاجلو فرة ملغاب هلم نو عويد ؤمننيفإهنم ُيبون املالئكة، مليق حمبة اقحت ثالث:لا

هللا تعاىل،  عبادة  نم ه ب امو ما قاعلى و  م،هتوذراي  أزواجهمو  آابؤهمو  هم
 وغري ذلك.

ن  ، فإ و معصيةأ انبً أال نفعل ذذلك أو فعل، ومن قول بيهم ذؤ أال ن رابع:لا
ا  لند ي تريهو النار  طريقهو  ذلك  أن  علمهالك، ل ذن م أذى تت الئكة امل

يًئا  وال شالً وال بصا مً ثو ل أنك فال ساجدلمر لضحن  أنأردان اجلنة، وإذا
 نوا آدم.نه بأذى متية تتأذى مما ك ملالئفإن ايهة، ة كر ئحرا له

 حتسني  ومن ذلك م، فاهتص منتنا در ق تخل حتا هو دايمفم التشّبه هب :امساخل
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ف و فصلام اوإمت راصها وسد الفرج هبا وتر اق ن تصالة، ومصفوف ال
 مين، وتعظلقرآا أي ل،املنز م هللا العظيم كت لك ذ من، و لاألو ول فألا
لعلم، فإن  هل اضع ألاو النافع، والتالعلم عليم حث عن ِحلق ت ، والبةنلس ا

ك لذ من، و بطل مبا ي ىرضَ علم طالب الل  احتهكة تضح أجنالئامل
م  هل ء اعالدم و هلة إيصال اخلري والنفع دار وإ وحمبتهم،لمؤمنني ر لستغفااال
 .لك و ذ، وحنجلنةاب

يقوم املالئكة من ل من كّ و ث حي  بين آدم،ته بايعن لىاىل عشكر هللا تع دس:االس 
 احلهم.مبص لى القيامم عانتهم وإع هلوكتابة أعما حبفظهم

 لسالم ا  يه عل جبربيلق لع يت ا م املطلب الثان: 
 ربيل؟م ج اسىنعم ما .1009

 . د هللايعين عب

 آن؟قر يل يف الما األوصاف اليت جاءت جلرب  .1010
 لكرمي.ا الرسول، نيماألوح ر : الأنه افوصاأل ك من تل 

 الئكة؟امل نيب هقعما مو  .1011
 عليهم.واملقّدم  م،فهأشر م و همعظهو أ

 مر؟ألاللة هذا اد ما .1012
 . يوحاليغ ل تبم أمر وهو أبعظ   خصههللا  نوأ،  تعاىلقُربه من هللا ه هو لتالد

 ظمة ِخلقة هذا امللك؟ى ع عل ةلدالما األمور ا .1013
 فق.األ سدّ ي نهامناح كل ج،  ناحج   ةئل له ستما يد أن جرب ر و 
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 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوت النيب مع مل يرب ج وظيفةهل انقطعت  .1014
 فقط. الرسالة والوحيبليغ ت  هةن جم، معن

 القدر؟ خصوصية يف ليلة  له  ليجرب  نأيُقال  .1015
زَُّل اْلَماَلِئَكُة ن َ ت َ ﴿:ىليلة، قال تعال لا ذههل فاً ئكة تشريالملع اينزل مو هف، معن

 ( ر دقسورة ال) ﴾ ْمرٍ  أَ ُكلِّ   نْ مِ  هبِِّمْ  رَ نِ ذْ يَها إبِِ ّروُح فِ َوال

 ؟ فقط لوحيابليغ ل مقتصرة على تربيج ةممه هل .1016
 القرآن.دارسه لين رمضا يف ملسو هيلع هللا ىلص نيب ليت اأي ان ال، فهو ك

 ؟تهعداو لنهي عن ن اب لقرآ له يف ا يصتخصل ا ورد ااذمل .1017
 ري.متداب والن العذؤول عملس دهم اعتقاو ابفه ألن اليهود يكرهونه،

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب نلا  إىل  أيت الوحي ن اككيف   .1018
: كيف  ملسو هيلع هللا ىلص لنيبَّ ا سأل بن هشاٍم ث احلار  أند ور ف، وعةنتبصور مأيتيه ن كا

، رسِ ِة اجللَ صَ صلْ  لِ  يف مثأحياانً  كُ ل يت املأي، ذاك كلّ )ال: حُي؟ قلو ا أيتيك 
  انً أحيا مللكُ  اثُل يلويتم ليَّ،ه عدّ وعيُت ما قال، وهو أش دقعين و فَيْفِصُم 

 ( 2) ري اه البخارو     . (لُ و قما ي فأعي ُمينلِّ يكجاًل، فر 

 ؟يةقيقاحليف صورته   يل جرب  ملسو هيلع هللا ىلص نيبال أى ر  هل .1019
ع  مس»أنه قال:  ر عن جاب عثة،بعد الب ةمك قية يفقيحلنعم، رآه يف صورته ا

َن مِ واًت عُت صَ ْمشي، مسَِ أ أان  الَوحُي، فبَ ْينا َعينِّ مث فَتَ ) :يقولُ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللاِ لِ سو ر 
َلُك ا فإذاِء، ماسَّ  الىلري إصَ  بَ تُ عِء، فَرفَ ماالسَّ 

َ
عَلى  قاِعدٌ  ،ءٍ ار حبِ  جاَءين الذيمل

 .راجاملعرة اثنية يف . ورآه م(3238) ي رواه البخار  .(رضِ  السَّماِء واألنيب يٍّ رسكُ 
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصلنيب  ل ينألمور الدلي عم  ليميل تعرب ان من جك  هل .1020
 ذلك: نفم م،نع
أوقات    لهليبنيني م يو يفهللا، و ها دير كما يات  و صل المه علّ لي ملسو هيلع هللا ىلص أنه أّم النيب  -

 ري البخا هارو ة.  اللصأداء ا
ربيل ج ين) أات قال: ملسو هيلع هللا ىلصسول الر أن  عن زيد بن حارثة ف ء،و ضو لا مهوعلّ   -

خذ  ء، ألوضو رغ من اا ففلم والصالة، لوضوءا ينمفعل ، ي إيلأول ما أوح يف
 (17480)  محدأ  هاو ر ء فنضح هبا فرجه(.  املمن ا ُغرفة

 رض؟به ملو وقع  ملسو هيلع هللا ىلص يب للن ةخاص رعاية لهانت ك  هل .1021
آاتين  : )ملسو هيلع هللا ىلص هللال و سر  الق :قال يد ن أيب سعفع نيب،لي اان يرقنعم، فك
كل ن  م أرقيك، هللا . قال: بسملت: نعمق ت؟كيتاش  مداي حم فقال:جربيل، 

رقيك، وهللا  أ هللا مس ب عني حاسد،ل ذي نفس، و ر كش نمء يؤذيك، شي
 (. 2186) م سله مارو (. يشفيك 

 يكائيل م  كل  يتعلق ابمل   ام : لثاملطلب الثا
 ل؟ يكائمي مما معىن اس .1022

 . هللايعين: عبد 

 ؟ رميكلا لكملاذا اط هبملنعمل االما  .1023
 والنبات. رطنزال املموكول به إ

 ر؟ لتقريا  ذاه ما دليل .1024
  ين ذَ ، الل والنبات ابلقطر وكل م ليئ اكال: » وميهللا، فق ري رمحه ن كثذكر هذا اب
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،  ربه ما أيمرهم به أبمرن و ل عيفن أعواوله  ر،لداه اذه  هما األرزاق يفمن قانل خي
ما من   نا أنه وير  د قو  ه،لجال  ب جل الر يشاء  اماب كالسحن الرايح و رفو صي

      1.ألرض«من ايف موضعها  يقررها لك م اهعمن السماء إال وم لز نقطرة ت

 ؟ابح س ملسؤول عن الما يتعلق ابلى عل ن دليورد مماذا  .1025
كة، ُموكل الئاملك من الرعد ملَ ) :الق ملسو هيلع هللا ىلص للرسو أن ا س عبا نبا عن

 وتصلاو  سحاب،به الر، يزجر ان من قراخميده،  يف أو يده ب، بابلسحا
 (2483) د محرواه أ .(رهأم ب حيث ينتهي إليه لسحازجره اع منه  ملذي يس ا

 . تو مل مبل ك ا لقتع ي ما : رابعاملطلب ال
 وت؟ مللك ا ملل هو اسمٌ ، هيل(اسم )عزرائ .1026

 املوت.صفه مبلك حيح و والص ،اذح هٍص صحيبت بنيثمل  هذا، ال

 ت؟ و املك م ملل اس ال العلماء حو ا قماذ .1027
  ال يف مسه يف القرآن، و اب حٌ ر صمب سيل وت فا ملك املوأم: »ريكثابن قال 

 2.«احلصحديث احااأل

 ؟موحهض ر م قبل قب ثه داوحي نبياءأل ت لل ك املوت أين م  ال أيق .1028
 وت. امل وأء بقابني ال الروح، قبضبل ق مهليخريّ تيهم أي و نعم، فه

 هذا؟ دليل على  هل هناك من .1029
  حٌ ي حو صوه ملسو هيلع هللا ىلص  رسوُل هللاِ  ن اكت: »قال اعنه  هللارضي ئشة نعم، عن عا

 

 ( 1/105ية )اوالنه   البداية - 1

 ( 1/106)  النهايةداية و الب - 2
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.  (أو خُيَريََّ ، يَّااجلنَِّة، مث ُيَ ُه يف دَ عَ قْ يَرى مَ  ىت ح قطّ إنه مل يُقَبض نيبٌّ ) :لو يق
ما  ، فل عليهِ  شيَ غُ  اِئَشةَ فِخِذ عى علَ  هُ سُ أْ ور ، القبضُ  هُ وحضرَ كى تشاا لمقالت: ف

 :تلْ قُ ف. ( األعَلىالرَّفيقِ   يفمَّ هُ )اللَّ قال: مث  بيتِ ِف الُه حنَو سقشخَص َبصرُ فاَق أ
ثُنا وهو صحيحٌ كان ُيَُ ي  ذ لا يثُهُ حدأنه عرفُت ال جُياِوُران، ف إذا   ي رواه البخار  «. دِّ

 (. 2444(، ومسلم )4437)

 ملوت؟ا كمل  و  ملسو هيلع هللا ىلصوسى  ميب هللانبني  ةت قصعوق قدأنه  لايُق .1030
ى سو ىل ماملوت إ ء ملك : )جاملسو هيلع هللا ىلصل هللا : قال رسو الق رة ري هأيب نعم، فعن
 . قأهاففوت ملك امل نيع سىمو  فقال: فلطم أجب ربك  ل له:، فقابن عمران

، املوت  ال يريد لك  دٍ  عبىلإل: أرسلتين  فقاهللا ىل: فرجع ملك املوت إملسو هيلع هللا ىلصل قا
؟ د ريت ياةاحلعبدي. فقل:  إىل ارجع :لوقا  عينه. هللافرّد  قال: ينفقأ عي دقو 
  إنك ف ة، شعر يدك من  رت او ما تى ثور، فدك عل احلياة فضع ي تريد  كنت  إنف

 (.2372لم ) رواه مس سنة(.  اتعيش هب

 ؟حدولية متعلقة مبلك واسؤ هو م ح، هلروا ألاض بق .1031
اِدِه  ِعبَ َق وْ َقاِهُر ف َ الْ  وَ هُ وَ ﴿  :ىلاع، قال تهغري و  وت اء مبلك املدقة ابتهي متعل 

  اَل  ُهمْ  ُرُسلَُنا وَ ْتهُ ف َّ وَ اْلَمْوُت ت َ  ُكمُ َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَ  ظَةً ِسُل َعَلْيُكْم َحفَ يُ رْ وَ 
 ( 61ام:نعاأل) ﴾يُ َفّرُِطونَ 

 ؟ر من املالئكةعن الكافروح للمؤمن ض اللف قبخيت له .1032
 فيه. ة رمح  ال ديدبنزٍع ش  وفه ينكافر ولل  ،قفون بر ك ي مننياملؤ ض أرواح بقف نعم،

 ح؟ة عليه قبل قبض الرو كئملؤمن حسن وفادة املال اف عر ف ييك .1033
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نَ زَُّل َعَلْيِهُم  تَ ت َ  اُموااْستَ قَ  مُثَّ  اللَُّ ا بّ نَ يَن قَاُلوا رَ لَّذِ نَّ اإِ ﴿:ىلتعاال ق ت،بيث ترة واللبشاابيه تأت
ْولَِياؤُُكْم يف أَ  نُ حنَْ  (30)ُتْم تُوَعُدوَن ن ْ  كُ يِت الَّ  ةِ نَّ اِبجلَْ  وارُ شِ بْ أَ وا وَ َزنُ  حتَْ َواَل  اُفواختََ َأالَّ  اْلَماَلِئَكةُ 

 ﴾دَُّعونَ َما تَ  ِفيَهاُكْم لَ وَ  مْ كُ سُ نْ فُ أَ ِهي َها َما َتْشتَ يْم فِ َوَلكُ   اآْلِخرَةِ َويف  َيان ْ  الدّ َياةِ احلَْ 
 ( 31-30)فصلت 

 حهم؟ او ر ض أعند قبالكفرة مع  الئكةملا حالما  .1034
ُكُم اْليَ ْوَم سَ فُ ن ْ ا أَ ْخرُِجو أَ ﴿ : مقول هلوت ، بارضب اجللنار وغاب ئكة الملم اهر شّ تب

 . ( 93األنعام:) ﴾نِ و هلُْ َذاَب اَن عَ جُتَْزوْ 

 صور فخ البنالق يتع ما : امساملطلب اخل

 املل ك الكرمي؟ هذا   ملع نع در و ذا ام .1035
 .رصو ال  فخ يفبحانه لينن هللا سن مذتظر األالوارد فيه أنه ين 

 عمل؟ال على هذا ليلدلما ا .1036
 ة هذا:دلأ من
قد التقَم   لقرنِ َعُم وصاحُب اف أن ْ ) كي :ملسو هيلع هللا ىلص ل النيبقال: قا عيد أيب س نع

على أصحاب  لَ قث ك لذ نّ أ ك(، فينفخُ فِخ فلن ابؤمرُ مىت يُ  َع اإلْذنَ ستماو  رَن،الق
  اه و ر   .ا( نّكلْ و  تهللاِ  لىع يُل،نعَم الوكهللُا و  نابس حوا ول: قُ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال هلُم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 (. 2431) ذي مالت 

 رى؟ أخ فةظيه أي و ل هل .1037
مستعد، ينظر حنو  ل به ب الصور منذ وُكصاح طرفإن ) :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ، قال ال
رواه   . (ن دراي نا بككو   ينيهع كأن   رفه، ه طإليتد أن ير  ر قبلؤمن يُ ة أافرش خمعال

 (. 8676احلاكم )
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 ؟ يلفا ر سإ و:مل هعا الهبذ م املوكل شرعي أبن اسال ليهل ثبت الدل  .1038
 ح. يص ال ديثح  يفد كنه ور ، لهذا على حيحي صعل شر دلي ال

 ما هو الُصور؟ .1039
 ك فلمذي عند امللَ ال أمايه، للتنب قرن الذي يُنفخ فيه ثل اليف اللغة هو م ورصُ لا

 .هل كوش قدره عنيل للدد اير 

 لق حبملة العرشتعي  ام: سادساملطلب ال

 ملراد ابلعرش؟ ا ما .1040
 . ليهعستو انه محن سبمحر لوا، موات س حميط ابلات، وهو لوقاملخعظم هو أ

 ؟هالئكة بف اتصال امليك .1041
ْم قَ هُ فَ وْ َك بِّ َوَُيِْمُل َعْرَش رَ  ﴿:اىلقال تع رش،لعا ونملالئكة ُيمل من اة ني مثا هناك
 ( 17احلاقة:)  ﴾نَِيةٌ امثََ   يَ ْوَمِئذٍ 

 رش؟ة العلمحاف وصما أ .1042
د  عن أح ث دّ حأ يل أن أُِذن ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  عبد هللا  نعن جابر ب

  بو أ رواه . (امة عمائسبعه مسرية عاتقنه و ذشحمة أ نيبا م لعرش، ة امحل 

 حامت  يبرواه أبن أ (  رواية: ) ختفق الطري ويف ،( 4727)داود
  لة مح حد عن أ ن أحدث ن يل أ ذِ أُ )  :ملسو هيلع هللا ىلص لو سالر قال: قال  نس ن أعو 

قه  تاعو ه أذنيش، وبني شحمة رض السفلى، وعلى قرنه العر ألارجاله يف ، العرش
يف  طرباين اه الو ر . ت(كن  حيثانك سبح :امللك  ولقي، امعائة بعم سطريال ناقخف

 (. 6442)  سطو األ
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 اإلحصاءمبالئكة  قتعل ما ي : بعسااملطلب ال

 ؟ءاصاإلحئكة مبال  دو املقص ام .1043
 . نااإلنس ّجل ما يفعله وتس صي ليت حتالئكة اك املهي تل 

 بين آدم؟ل ماحفظ أع سؤول عنمل ك م مك .1044
 قواله، وأ ه لاليه أعمن عاصيُي رقانه فاي ال ينضر ني حاسان مَلك بكل إنوّكل هللا

ْبِل ِمْن حَ  إِلَْيِه  بُ قْ رَ أَ   نُ حنَْ وَ نَ ْفُسُه     ِبهِ تُ َوْسِوسُ   ْعَلُم َماْنَساَن َون َ إْلِ ا انَ قْ َخلَ ْد  َوَلقَ ﴿    :تعاىل قال
َماِل قَ نِ ِن اْلَيِمنِي َوعَ ْلُمتَ َلقَِّياِن عَ ى اقَّ لَ ت َ  ي َ ذْ إِ  .اْلَورِيدِ  ْيِه دَ لَ  ْوٍل ِإالَّ ْن ق َ ِفُظ مِ يَ لْ  امَ  .ِعيدٌ  الشِّ

 (18-16ق:) ﴾  َعِتيدٌ   بٌ َرِقي

 ن؟وله اإلنساقفعله أو يياء لكل شيء صاإلحهذا  له .1045
 و تكلم به من خري أا م كل  ب : »يكتعباس  ابن قال : كثريقال ابن   ،منع
 1. جئت، رأيت«  ت، ذهبت،كلت، شربأ ه: قولكتب يل نها ىتحر، ش

 ؟علفالاب ةً ت رمحالسيئاد ييقت يف   خري وأتال هل هناك إمه .1046
  فع ب الشمال لري حصا إن " ل:اق ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول هللا امة مأيب أ فعن م،عن

  ها من واستغفر هللا من ندفإ ،ئخطملا املسلم دعن العب ّت ساعات سالقلم 
 ( 7765رواه الطرباين ).  " ةداحو  تلقاها، وإال ُكتبأ

 ل القلوب؟ تحقق التسجيل ألفعاي هل .1047
قول ليه، لع أو هلهذا  يلسجت يتمزم فالع لةرحم بهغ ر وبل مابأل ن همّ نعم، فم

له  وها بتها فاكل مة فلم يعنس هّم عبدي حب ل: إذاوجز ع هللا ل اق: )ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا
 

 ( 399/ 7تفسري ابن كثري )   - 1
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 (. 128رواه مسلم )ها عشرا(.  كتبو فا  اإن عملهف سنة،ح

 ينة؟مع عمالألة ئكال امل من خاصجيل س تهل هناك  .1048
 لك:، من ذحمددة  تسجيل ألمورنعم، فهناك 

  م و ي إذا كان  " :ملسو هيلع هللا ىلص نيبل القا، عةمة اجلرين لصال بكم ون ر ضللذين حي - 
ول ألاون ئكة يكتبجد مالاب املس ب من أبو اب لى كعل  نمعة كااجل

  هارو (. لذكرون امعتس وجاءوا ي  حف،الص طووا إلمامجلس ا ذافإول، فاأل
 (. 850ومسلم )  (،3211) ي ر بخاال

ا نصلي وميكنا قال: »     عافن ر فاعة بة: حلديث ر الصال  يف  مداحل اءدع  -
(،   ملن محده مسع هللا: )ملسو هيلع هللا ىلص لاقة، عالركن م سهفع رأ ا ر فلم ،ملسو هيلع هللا ىلص لنيبراء او 
ما  فل فيه!  مباركا  ا طيبا ري كثدا مححلمد، ا ك ول  اءه: ربنا ور  لجال ر ق

  عة بض تأيلقد ر ) :ملسو هيلع هللا ىلصال . قأانل: اق؟ (: )من املتكلمملسو هيلع هللا ىلصال انصرف، ق
 . (799) البخاري  اهرو .  (كتبهاوهنا أيهم يتدر يب لكام نيالثوث

 ئكة؟ال ملاها  تشهدت اليتاو ما الصل .1049
 بالغة.  ال ألمهيتهما رصوالعر فجال ة التشهد ص

 قرير؟ لتا  ل هذادليما  .1050
،  ارِ هَ لن َّ ابِ  ةٌ َمالِئكَ وَ  ْيلِ للَّ ُبوَن ِفيُكْم َمالِئَكٌة ابِ َعاق َ ت َ ي َ ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنال قولله دلي
 -مْ هلُُ أَ يُكْم فَ َيسْ ا فِ ُتو يَن ابَ ذِ الَّ  ْعرُجُ  ي َ ْجِر، مُثَّ فَ لْ ا ةِ َصالْصِر وَ الِة اْلعَ صَ  يف  ُعونَ مِ تَ جيَْ وَ 

،  ونَ َصلّ اُهْم َوُهْم يُ تَ رَْكنَ وَن: يَ ُقولُ ف َ ؟ ِديا ِعبَ مْ تُ كْ َكْيَف تَ َر   :لُ و ، فَ يَ قُ -ُكمْ بِ  ْعَلمُ أَ  وَ َوهُ 
 (. 632(، ومسلم )555اري )رواه البخ .(ونَ ْم ُيَصلّ َوهُ ْم اهُ نَ ي ْ ت َ أَ وَ 
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 ة:كئبقية املال : ثامنب الاملطل
 ن؟ن هذا العنوامصود قما امل .1051

 . هللا  منة ددهلم مهام حمردت كة و ئالم اك نه أن يُقصد به

 اجلبال؟  كتعلق مبل  يا ذما .1052
 ابجلبال.ام  االهتم ناطة هبا مهمةمُ  مالئكة  كناأن ه صديُق

 ل؟ اجلبمع اهي قدرة هذا املل ك  ام .1053
م و أشّد من ي ك يومٌ علي تىأ له : »ملسو هيلع هللا ىلص يبللنقالت أهنا ئشة عا نيمنؤ عن أم امل

منهم  يتُ قلن أشدَّ ما وكا يُت،لقك ما قوممن لقد لقيُت : )ملسو هيلع هللا ىلصقال  « ؟دأح
إىل   م جيبينعبِد كالل، فل ليِل بن اي دِ ب عنِ بلى اضت نفسي ععر ، إذ ةِ قبلعايوم 

 ،البِ بقرِن الثعأان و ال إ قْ فتم أسهي، فل ى وج عل قُت وأان مهمومٌ فانطل ما أردُت،
  اين فناد ، لُ ربيفيها جتين، فنظرُت فإذا أظلَّ بسحابٍة قد  فإذا أان ،يسرأ تُ فعفر 
ك ليإ هللاُ  بعث عليك، وقدا ما ردو و ، لك  وِمك قول قع مس دإن هللَا ق ال :فق

، مث  عليَّ م  اجلباِل، فسلَّ ملكُ  ينَت فيهم، فنادامبا شئ باِل، لتأمرهملَك اجل
م ليهع أن أُطبقَ  تَ ئش ن إ ئَت،شا فيمقال : ذلك ف ،حممدُ اي »:قال

  د هللاَ عبي منمن أصالهبم   هللاُ رجَ خي أن و أرج : بلملسو هيلع هللا ىلص«؟ فقال النيّب ني ِ األخشبَ 
 (. 1795، ومسلم )(3231)  ريخالب ا  هروا به شيًئا(.    يشركُ ال، دهحو 

 ئكة؟ال وماروت من امل اروتهل ه .1054
 يف املسألة قوالن:

 السحر. سمان النا يعل بل كااناب يف جالن : أهنما ر لو األ
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بعد  الناس مانعل ي ، فكاانهللا ابتالء لعباده اهمسل ر أ، انكل م ا مهنأ  :انلثاو 
  النه طب نرايذكو ، ان السحر يصفاانك  ماأهنل يقه، و تعلممن  حتذيرمها

 .مم هنا مبعىن اإلعاللتعليوا، بهنا تمران ابجوأي

 م.يه السال مع آدم عل ابملالئكةما يتعلق : تاسعاملطلب ال

 ؟ةكالئاملو ر، آدم أقبل اآلخوداً جهما كان مو يأ .1055
 م.ملالئكة قبل آدااىل عت هللاُ ق ل خ

 ؟سالملايه عل  دمود آلج ابلس  الئكةهللا امل ا أمراذمل .1056
 املخلوق اجلديد. اذه ةنمكا ول عل على ليللتد ك لذب أمرهم

 سالم؟ال عليهئكة آلدم ال ملجود اس وع ن ما .1057
 دة. وليس عباتشريف وتكرمي،  جودُ هو س

 ؟ةكع املالئني آدم مجرى ب  ما أول حديث .1058
ه على صورته، طول آدم هللاق خل : )ملسو هيلع هللا ىلصسول هللار قال  ل:قا  يرةهر  أيب نع

من  رفن مه، و رنفك اللئأو علي  لمسفب اذهال: قه قخل ما فل  ،ستون ذراعا
، يتك. فذهبتك وحتية ذر حتي ونك، فإهنا يُيما إىل  مع ست فا، ساملالئكة جلو 

 : ملسو هيلع هللا ىلصال ق .ته ركاوب  ورمحة هللا السالم  ليكمعو قالوا: «. فليكملسالم عفقال: »ا
 (. 2841)مسلم  (، و 6227ري )البخارواه ة هللا(. محور  هو ادفز 

 ون ملؤمناملالئكة وا : عاشرالاملطلب 
 ؟ نيمنؤ امل ة معالئكامل بني القةلعما ا .1059
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رك إن هللا تبا) : ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاو س ر  قال: قال ريرة أيب ه عن، فبينهما عالقة حب
ي ادينمث ل، يرب ج فيحبهبه، فأح ل: إن هللا ُيب فالان ربي أحب عبًدا اندى ج إذا

ع  ضو ل السماء، ويحبه أهوه! في فأحبُ الان ف بحأد ق هللا  إنماء: س ال يفجربيل 
 (. 2637)، ومسلم  (7485رواه البخاري ). رض(أل ايف لقبو ال له

 ؟ئكةالبشر أو املال م، ل عأ ماأيه .1060
ري عندهم علم وف املالئكةن القول أبن يك، لكن رفط ة بني علم كلارنمق ال

 ف ر لتع انسان يفيت لإلطعأيت لارة دالق ندهمع سي له، ولكن هللا إايعّلمهم 
 .اءشياألى عل 

 ق؟السابلقول  ضيح اتو  ام .1061
  وين فَ َقاَل أَنِْبئُ  ةِ ِئكَ اَل َضُهْم َعَلى اْلمَ رَ  عَ ا مُثَّ اَء ُكلَّهَ لََّم آَدَم اأْلَمسَْ عَ وَ ﴿ :اىلتعقال 

ُتمْ ِء ِإْن  اِء َهُؤاَل مسَْ أبَِ    كَ ِإنَّ َنا َعلَّْمت َ  َما الَّ إِ ا لَنَ  ْلمَ  عِ اَل  كَ ُسْبَحانَ ُلوا اقَ  .َصاِدِقنيَ  ُكن ْ
 (32-31ة: ر قبال) ﴾ِكيمُ َعِليُم احلَْ لْ  اتَ أَنْ 

 ن أين هذا؟م ف ،خري للق  فيتسديد وتو م  هلان  أن أهل اإلميد جن .1062
ل من سأ  " :ملسو هيلع هللا ىلص، قال النيب كةئاملال ن د مديتس ن ذلك الوم، ريةكثب  اله أسب
ه  ارو . "دهسدفي املك عليه هللال نز رب عليه يومن أج اء وُكل إىل نفسه،القض

 (. 2309)  ة جاابن مو  ( 1323) مذي لت ا

 ك؟عينه املالئكة بذلء، فهل تعالدا  ىلإمن ؤ مل ا اجحيت .1063
ِإىَل  ُلَماتِ ْم ِمَن الظّ كُ جَ رِ لُِيخْ  هُ ِئَكتُ ُكْم َوَماَل يْ ي َعلَ َصلِّ يُ  ي ُهَو الَّذِ ﴿ :ل تعاىلاق

 . ( 43:األحزاب) ﴾ ا  َرِحيمً نيَ ْؤِمنِ اِبْلمُ  الّنوِر وََكانَ 
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 ؟ة الدعاءكم املالئتقّدم هل لذينمن ا .1064
 م:منه ر، البش  منف ناأصعلى  (عودت)تصلي املالئكة  

  النملة يف حىت ه، الئكت ومهللا إن) :ملسو هيلع هللا ىلص: قال النيب ريخلامعلم الناس   -
رواه  . (خلريلناس الم اعمن على ليصلو ، حرلب ايف وت حلا وحىت، اهجحر 

 ( 2685) ذي التم
َلى َتزِيُد عَ  مَجَاَعةٍ  َصاَلُة الرَُّجِل يف ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبالن : قالمساجدل ل القاصد - 

َدُهْم نَّ َأحَ َرَجًة، َوَذِلَك أَ دَ ِبْضًعا َوِعْشرِيَن  ، تِِه يف ُسوِقهِ َصاَل ِتِه، وَ يْ  ب َ تِِه يف َصاَل 
يُد  يُرِ  ، اَل الصَّاَلةُ  زُُه ِإالَّ  يَ ن ْهَ َء، مُثَّ أََتى اْلَمْسِجَد اَل و َسَن اْلُوضُ َأ فََأحْ ِإَذا تَ َوضَّ 

هِبَا َخِطيَئٌة،   هُ ٌة، َوُحطَّ َعنْ َرجَ هِبَا دَ  هُ  لَ  رُِفعَ ًة ِإالَّ وَ ُط َخطْ ، فَ َلْم خيَْ ِإالَّ الصَّاَلةَ 
ِة َما َكاَنِت  يف الصَّاَل ْسِجَد َكانَ َخَل اْلمَ ِإَذا دَ ِجَد، فَ  يَْدُخَل اْلَمسْ ىتَّ حَ 

   الَِّذي هِ  جَمِْلسِ ا َداَم يف  َعَلى َأَحدُِكْم مَ نَ ّلو ُيصَ  َماَلِئَكةُ لْ ُسُه، َوا حَتْبِ الصَّاَلُة ِهيَ 
 يُ ْؤِذ  ، َما ملَْ َعَلْيهِ ُه، اللُهمَّ ُتْب لَ ، اللُهمَّ اْغِفْر هُ اللُهمَّ اْرمحَْ  وَن: ، يَ ُقولُ هِ ِفي َصلَّى

 ( 649)  مسلم رواه (.  ِفيهِ   ُُيِْدثْ يِه، َما ملَْ فِ 
 على  يصلونه كتئ ومالهللا إن): ملسو هيلع هللا ىلص يبن: قال الولاأللصف ا ىل يص عر احل - 

 ( 997)  جه مان  واب ،(18726)   أمحد رواه  . ل(و لصف األا
 ُكمْ ّلي على أحد ُتصَ الِئكَة مَ لْ اإنَّ : )ملسو هيلع هللا ىلصيب الن قال :يف ُمصالهيكث الذي   -

مَّ  هُ ُه، اللّ اغِفْر للهمَّ ِدْث: ال مل ُيُْ  يه ماى فلَّ ُه الذي صَ الصَ مُ  يف امَ ما د
 (. 445اري )خالب  رواه (. هُ محَْ ارْ 
ى عل ون ل صه يئكت  ومالإن هللا : )ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا : قالونر سحّ ن يتذيلا - 

 (.3467)   بان رواه ابن ح . (رينتسحامل

 الإِ ليَّ ع عبٍد ُيصّلي ِمنْ  )ما: ملسو هيلع هللا ىلصيب : قال النملسو هيلع هللا ىلصنيب ال على ن الذين يصّلو  - 
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  د أمح اهو ر (.ِثرْ كْ ليُ و فُد أالعبِل ي، فليقُ ُيَصل دام  ما كةُ املالئ ْت عليهصلَّ 
(15718 .) 
 الإ ماً مسل  دو يع مسل م رئأم منا م) :ملسو هيلع هللا ىلص نيبالل قا: ضياملر ودون ن يعالذي - 

ن،  ر كالنهاساعات ا ي أن عليه يف ملك، يصلو ف لأسبعني ابتعث هللا 
 ( 2958) بان ح ن اب اهرو . ( حيصب ن، حىتاالليل ك وأي ساعات  ي،حىت يس 

 رتنا؟خآ و ياتنا ى حعل  ثرٌ أ ةئكال امل هل لصالة .1065
 ا:منه  يدة،عد فوائد هلا نعم،
 لى.ع األأل امل  يف اءثن ال -              .   نايت على اإلبيتثلا - 

 تجابة الدعاء. سا  -               بد. عل حتقق احلب ل - 
 ة. اىل واجلنتعن هللا وغ رضوال ب - 

 سّلم؟ امل ىلع مال الس  هل ترّد املالئكة .1066
 يال، ث لثال ق فو اً سلممم أن يهجر ل س ال ُيّل مل) : ملسو هيلع هللا ىلص ل هللارسو ال نعم، ق

ابلفيء  بقه ن س يكو  ئاً يف ام هلأو و  ا،مهلى صرامع مادا ام قن عن احلكباان هنمافإ
اآلخر   على ورد ئكة، ملاليه اسالمه ردت عل ه يل رد علم يقبل و ف لمسن إو  كفارة،

  محد واه أ ر  . (اً أبدًا  اجلنة مجيعدخالي مل ا مهمصراماات على  ، وإنانيطالش 
 (. 311/401) فرد املدب األ  يف  اينصححه األلب (16302)

 ؟رة خاصةبصو  ئكةملال ا جدأين تتوا .1067
 :  نةعيم  سال جميف اً ديدحت دجتتوا
وَن   َيُطوفُ  َمالَِئَكةً ِإنَّ للَِّ  ) : ملسو هيلع هللا ىلص النيب نع يرة أيب هر ، فعن الذكر جمالس   -
وا ِإىَل  َناَدْوا: َهُلمّ  ت َ للََّ اوَن ا يَْذُكرُ مً ُدوا قَ وْ ِإَذا َوجَ َتِمُسوَن أَْهَل الذِّْكِر، فَ الطُّرِق يَ لْ  يف 
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رواه البخاري   . نْ َياَماِء الدّ سَّ لْجِنَحِتِهْم ِإىَل اهَنُْم أبَِ و ُحفّ »فَ يَ َل: قَا (. ْم َحاَجِتكُ 
 . ( 2689)  ومسلم (، 6408)

، ن بيوت هللاوم يف بيت مجتمع قاا وم: )ملسو هيلع هللا ىلص لقول النيب علم:لا سجمال   -
ة،  محتهم الر يش السكينة، وغ ليهملت عنز إال  ينهم دارسونه ب يتو  هللا  اب كتيتلون  
 (. 2699) اه مسلمو ر    ده(.  يمن عنف هللام هر كوذ  ،م املالئكة هوحفت

 ة(؟حفتهم املالئكوكلمة ) ، (مما معىن )حيّفوهن .1068
 هبم. يط : حتينعت

 ئكة؟ال مل منييه مع أتني علمأوالت ئهعاد اقرتان ند ع عبدلا دةتفاما اس .1069
: ملسو هيلع هللا ىلص ال النيبقال: ق ء داأيب الدر ن ، فعةجابإلىل اقرب إأ ءالدعن او كي
  عائه، د علىن يؤمّ رأسه ملك  عند ب، غيلا هربظ هة ألخي مستجاب املرء دعوة )
 . (2895)  ماجةابن اه رو  ه(.  ل: آمني، ولك مبثل قا ريه خبلما دعا لك

 دة؟ دحم أمور يف م نهة تعيكئال م اس النية هل مع بق .1070
 إال دحما منكم من أ) :ملسو هيلع هللا ىلصيب نلاال ، قكةئالامل نه مينن قر إنسافلكل نعم، 

 (. 69)  م سلمه او ر .  (ةالئكن املن وماجل ينه منبه قر  لقد وُكّ و 

 ل ك؟ملهذا اوجود من وة رجملائدة االف ام .1071
 نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا ل:قا ود سعبن مخلري، عن اإلعانة لفعل اته افائد

ب ذيكت، و رلش ابد إيعاطان فشيا ملة المملة، فأ لك وللمدم، بن آاب ة ملللشيطان 
ا  يئش من ذلك د وج فمنق، حليق ابتصد، و يعاد ابخلريفإ لك،ملابحلق، وأما ملة ا 

شيطان تعوذ ابهلل من الد اآلخر فليجومن و ، د هللايحمول ن هللانه مأ لمعليف
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  ( 268: رةبق)ال ِء{لَفْحَشاابِ ْم ُمرُكُ ُم الَفْقَر َوأيَْ كُ ِعدُ }الشَّْيطَاُن يَ :ملسو هيلع هللا ىلص أقر  مث. (يمالرج
   (.2988) ي مذت ل ه اروا

 ؟تاخلري ل ا عفالئكة لبين آدم لن املمحّث ة و دعو  هل هناك .1072
العباد إال   ح فيه بصم يُ من يو  ما ) : الق ملسو هيلع هللا ىلص نيبال أن رة هرين أيب عنعم، ف

عط هم الل ا ر:آلخل او قيو ا خلفا، فقاعط منهم ل ال ا:حدمهقول أزالن فيملكان ين
 . (1010(، ومسلم )1442) خاري بل ه اروا. (اممسكا تلف

 ئكة؟املال اه  جت منؤ املب اجو  ما .1073
 منها: راً معينة حقيق أمو بت ذلك ، و ممعهامل حسن التع عليه جبوا

الَئِ اَل َتْدُخلُ ) كلب:ر واللصو او  لثيتما المن ت البي تطهري - 
َ
تً  امل ا ِفيِه  َكُة بَ ي ْ

 . (2106)  مسلم(، و 3322البخاري )ه روا   .(وَرةٌ ٌب َوالَ صُ َكلْ 
 حبهم.ال تص  ئكةملالا أو جرس، فإن  لبك  اهعم يتال ةفقر ال كر ت - 
 زارالباه و ر .    فرانزعلن ابزيّ توامل رانالسكالسة عدم جم - 

 ا؟ماذل ثم ة،الئكها املأذى منائح تتو ر ناك بعض الل أن هاقيُ  .1074
 للبصم والثو : )من أكل املسو هيلع هللا ىلصالنيب والكراث، لقول الثوم ل و لبصمثل انعم، 

رواه   آدم(.  بنو منه ى ذى مما يتأذتتأكة ئال ملان إف، انجدمس  يقربنّ  الكراث فوال
 (. 564مسلم )

 الدنيا؟  يف  يقيةاحلقة بصورهتا الئكية املرؤ  انإلنس لن كهل مي .1075
 خر.ا آرً أم رىين أ يكن وغريهمء، نبيا قط لألف كنهذا مم

 بق؟التقرير السا يح ضو ما ت .1076
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   سعيد يبأعن ف ،   أسيدصحايبع القع ما و ؤية ما يدل عليهم، مثلمن ر يك
  رن( اجل ) همربد يف  ليلة يقرأيف هو  نمابي ، أن أسيد بن حضري ي ر دخلا
، قال  أيضا تلجا أخرى، فقرأ، مث لتجا ، فقرأ، مثفرسه وثبت() ذ جالتإ

فيها  وق رأسي ل الظلة فمث ذا إفيها، إل قمتف ىيُي أ تطن خشيت أيد: فأس
 ملسو هيلع هللا ىلص  هللا وللى رسع وت غدف قال:ف ها!أرا  ماو حىتاجلال السرج عرجت يف أمث

جالت  ربدي إذم يف أر أقل اللي  وفج البارحة من انأ ينما ب فقلت: اي رسول هللا،
 ا!يضجالت أ، مث فقرأت ل: ( قاريضن ح: )أقرأ اي ابملسو هيلع هللا ىلص ل هللافرسي، فقال رسو 

ن اب  أ ايا! قال: ) اقر جالت أيضرأت، مث (.  قال فقحضري  ناي ابرأ )اق: ملسو هيلع هللا ىلصل قا
ل مثأن تطأه، فرأيت  خشيت هانم ايبىي قر ُين كاو  رفت،نصفا قال:ري( حض

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال الرسول  اها.ر أحىت ما و اجل يف جترج عر لس ا لفيها أمثا ة،ظل ال
ت تستا س منالا هاحت يراألصب  ولو قرأت لك،  عمتست ملالئكة كانت ا لك )ت

 (. ٧٩٦مسلم )، و (٥٠١٨رواه البخاري )    .منهم(

 ؟ذاه .ما صحة.مورأب ربه لتخ  نامه ميف  ت للمسلمأت الئكة قد قال أن امليُ  .1077
ل: فقا ،مر ع بن رى الج ما ك ذل ومن د،لبشارة أو الوعياب يهتأت دقف، نعم
ن  نيت أ، فتمملسو هيلع هللا ىلصنيب  قصها على الؤاي ر  رأى اذإ ملسو هيلع هللا ىلصاة النيب يف حي  ان الرجلُ »ك

د م يف املسجوكنُت أان اب عزاب،غالما شا ، وكنُت ملسو هيلع هللا ىلص نيبال لىها عاي أقصّ رى رؤ أ
ىل النار، إ يب باهذف ينأخذا نيلككأن م  :مملناايف  ترأي ، فملسو هيلع هللا ىلصيب لنى عهد اعل 

يها انس قد  إذا فو كقريّن البئر، انن ا قر هل ذاإئر، و لبي اطة كمطويي فإذا ه
ملك ما قيهفل ر! ناال نمابهلل أعوذ  ر،النا  منذ ابهلل: أعو جعلت أقولف تهم،فر ع
يب  ن ى الة عل صفح ، فقّصتهاةتها على حفصتُراع. فقصصل يل: لن قا، فرخآ

 ( 3738)  ريخاب ال اه و ر  ان يصلي ابلليل(.كلو   ،هللا بدجُل علر ا نعم ":الفق ،ملسو هيلع هللا ىلص
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 ك؟املعار  ميان يف مع أهل اإل قد تُقاتلة ئكال املن أ حيح هل ص .1078
ْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم كُ  َربَّ ونَ يثُ غِ ْستَ ِإْذ تَ ﴿  :قال تعاىلغزوة بدر، مثلما وقع يف  ،معن

 ( 9فال:نألا) ﴾ُمْرِدِفني َكةِ ئِ اَل مَ لْ  اِمنَ ْلٍف ُكْم أبَِ َأيّنِ مُمِدّ 

 ك؟ملعار ا  يف  ننيؤمامل عم كةئاملال ائدة تواجد ف ما .1079
  : اىلعل تقا قتال الكفار، يفم معه ةركاش واملتثبيت املؤمنني  احلكمة منه هو 

   ِإنَّ اللَِّ ِد نْ عِ  نْ مِ  ِإالَّ ُر صْ َما النَّ وُبُكْم وَ َمِئنَّ بِِه قُ لُ لَِتطْ ى وَ رَ  ُبشْ ِإالَّ  للَُّ  اَوَما َجَعَلهُ ﴿
 (10: األنفال) ﴾يٌم  َحكِ َعزِيزٌ  اللََّ 

 ات؟يف الغزو الئكة مع امل الصحابةة لبعض صيصو هناك خت كان  له .1080
  مع )ر: يوم بد  بكر يب وأل  ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبقال يل ا قال:   يل ع نع ،منع
أو ل، القتا ظيٌم يشهدُ يُل ملٌك عُل؛ وإسرافائيآلخر ميكومع ا ربيُل،جا ُكمدِ حأ
!(.    الُد هش ي ال:ق  (. 1257)  محدوأ ،  (31954)  نفص يف امل  بةشييب ن أخرجه ابأصفَّ

 نسان؟ اإل املالئكة مبوت ع عالقةقطتن له .1081
:  ذ ابن معسعد يف  ملسو هيلع هللا ىلصيب ل الناق، ريخلشهد له ابنازته وتج ده، فقد تش ال
ن  ن ألفا مو شهده سبعو  فتحت أبواب السماء، و  رش،لعا له ك هذا الذي حتر )

 (2055) ي لنسائه ا روا.     ه(ج عن فُر مثة ضمّ   مقد ضلاملالئكة، 

 ندامل بعضو  ةكئال املعاشر: احلادي املطلب 
 وية؟ب املدينة النة و مبككة الئما عالقة امل .1082

  أن  أنس  عن ،ا مهيل إ لدخول الدجان ة مئكال حبراسة امل هللا هما أكرم
س له  يل دينَة،املو  لدَّجَّاُل، إال مكةَ ا هؤُ يطس الإ ليس من بلدٍ  ) قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول ال
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هِلها  أبُة ني دامل فُ ج ر ت مثا، ني ُيرسوهنَ فِّ صا كةُ الئيه املعل  نَقٌب إال ااهبِ من نق
(، ومسلم  1881) ري البخارواه .افٍق(فٍر ومن اك كلَّ   هللاُ ، فُيخرِجُ اتٍ رجفَث ثال

(2943) . 

 فقط؟ركتني ابينتني املاتني املدقط هلف ةيوصصهل هذه اخل .1083
قال: مسعت الرسول  بت اث نبزيد  نفعالشام، ا يضأ لشمت يةعار لال، فا

ِئَكُة اَل ْلمَ اِم؟ قَاَل: »قُ ْلُت: َما اَبُل الشَّا« امِ لِلشَّ  وىَب ُطوىَب لِلشَّاِم، طُ ) :يقول ملسو هيلع هللا ىلص
 (21606)  أمحدرواه   .(مِ ِتَها َعَلى الشَّااَبِسُطو َأْجِنحَ 

 سقةفلوار فاكئكة والاملال عشر:  ثان للب ا املط

 ؟ االدني يف كفار مع ال ةل املالئككيف تتعام .1084
م  قو قع يفل ما و م، مثهب ابالعذزال ة، منها إنأمور كثري  يف ممعههم مل تعار هيظ
 ذلك. ري، وغطلو 

 ؟ كفارمع الول لقم ابحاهل، فما نإلميااهل أل وعدتة كئملال نعلم أن ا .1085
ْم اهنِِ بَ ْعَد ِإيَ  واًما َكَفرُ وْ ق َ  َكْيَف يَ ْهِدي اللَُّ }:تعاىلل قاللعنة، تدعو عليهم اب

(  86)نَي الظَّاِلمِ َم وْ ْلقَ ي اْهدِ  ي َ اَل  اللَُّ وَ اُت َجاَءُهُم اْلبَ يِّنَ قٌّ وَ  حَ لَ و سُ رَّ لا نَّ ا أَ ُدو هِ شَ وَ 

 . (87-86ن:ار آل عم){َأمْجَِعنيَ لنَّاِس َكِة َوائِ َماَل  َوالْ اللَِّ َنَة ْم َلعْ َلْيهِ نَّ عَ أَ ْم هُ َجزَاؤُ َك ئِ لَ و أُ 

 ة؟صصو ملخ ا ياصعهل املأ ى بعضئكة علال عاء من املهل هناك د .1086
 :من ذلك و م، عن

دة  ديه حبأخي إىل من أشار ": ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال قال : أخيهى ة عل الذي يشري حبديد  -
 . (2616) ممسل رواه . " وأمهبيه ن أخا ألن كا وإ، عنهئكة تل الامل نفإ
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:  ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا قال رسقال:  رة هري يبأن ع : وجهالز ب ال تستجياملرأة اليت   -
  حىت  الئكة مل ا اهتبان لعنشه فأبت، فبات غضراف  ىلإه أتمر ا لجر ال)إذا دعا 

 (. 1436مسلم )(، و 3237)  ريابخرواه ال  صبح(.ت
 ة ئكاملال و ة هللا لعن عليه، فيباصحأ  سبّ  نم): ملسو هيلع هللا ىلص نيبال ب حاصّب أسمن   -

 .(12709)  رباينرواه الطني(.  أمجع الناسو 
 من) قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  أن رسول   س ابع بناعن  هللا:  نفيذ شرعمن ينع ت  -

ة والناس  املالئك عنة هللا و ل فعليهبينه ه و نيب لان حفمه، ديي ل عمًدا فقودتق
 (. 4591)  دداو  و وأب  (4789) ائي لنسا اه و ر (.  أمجعني

آَوى حُمِْداًث فَ َعَلْيِه  َمْن َأْحَدَث َحَداًث أَوْ فَ ) : ملسو هيلع هللا ىلصيب الن الق :  حمداث  الذي يؤوي   -
الَئِ وَ  اللَِّ  ْعَنةُ لَ 

َ
 (. 1371)  (، ومسلم3179) البخاري رواه   . (مْجَِعنيَ أَ ِس ِة َوالنَّا كَ امل
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 لثثاث الاملبح
 اجلنّ عامل ما يتعلق ب

 لغة؟  ّن(جلا) ةملف ك ريتع ام .1087
 .  ءختباواالالست ج ن ن ( أصل معناها ة )دما
  ان نواجلِ ني، تان(، واجلن)البس ّنة جلوا ، رع(دلواملِجّن ) ا نون،جلا مةكل  انهمو 
ا  وقد مسو  ء.تخفاوهو التست واالس ، الست :عىنم يف تشتك  هاكل ، و ب(القل )

 1. ةان وهم اجلننج م من الناس فال يرون، واجلمع جتناهنبذلك ال

 ا؟حال طاص  ّن(مة )اجليف كلتعر ما  .1088
 خاصة هبم. م حياة ر، وهلاألشر او  يار خاأل همفي، و عاقلة ةت تس مت خملوقاهم 

 ما حكم اإلميان ابجلن؟ .1089
هم  عن خلق سنةوالآن ر قلا يف  مرهأخبا ال مبا ورد منإمجا  م ن هبيااإل ليناجيب ع

 .يلفصتلعضهم ابب د عنر ا و ، ومبمصفاهتو 

 ن؟ كان خلق اجل  مم .1090
  ﴾ رٍ انَ ْن مِ رٍِج ا ِمْن مَ انَّ اجلَْ  َلقَ خَ وَ ﴿  :، ودليلهألعلىا ر الناطرف وا من ُخلق

 ( 15الرمحن:)

 ؟وهلما حة مرفمعتمييز والتعّقل و هل اجلّن فيهم ال  .1091
َنا   مسَِعْ انَّ إِ ا و فَ َقالُ  جلِْنِّ َن ا مِ نَ َفرٌ  ُه اْسَتَمعَ نَّ أَ  يَلَّ إِ  يَ ْل أُوحِ قُ ﴿  : هللا عنهمذكر ف م،نع

 ( 1:ناجل ) ﴾ اَعَجبً  قُ ْرآانً 
 

 ( 2/172) ت اإلسالمية العربية اكتاب الزينة يف الكلمبتصرف.  ( 13/95)  العربلسان   - 1
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 ؟طنيشياال نع  اجلنق بني هل هناك فر  .1092
 طني فكلهم كفرة.أما الشيار، اكفوال نو منؤ املم هفياجلن 

 ؟ماؤهوأمس  اع اجلنو أنما  .1093
 ٍل.حا وجنب، ار عقات و إىل جٍن طائر، وحي ماهلأشك بحس  قسم اجلنني

ل عند أه اجلن": فقال ابن عبد الربه ر كما ذ  أمساء اجلن يف لغة العرب رد أن وو 
 :راتبالكالم والعلم ابللسان على م

 .جين ن خالصاً قالواذا ذكروا اجلإف/ 1
 .واجلمع عمارعامر فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس، قالوا:  /2
 .أرواح: الوافإن كان مما يعرض للصبيان ق /3
 .فإن خبث وتعرض قالوا: شيطان /4
 1. "تعفريوقوي أمره قالوا:  على ذلك  هر فإن زاد أم /5

 ؟سابقاليم ليل التقس د ما .1094
،  اف أصنالثة ن ث: ) اجلملسو هيلع هللا ىلصهللا  لو : قال رسالق  ة بل  ثعأيب عن د ه ما ور يل دل

ون  ل نف ُيوص ب، ار عقو  ت ، وصنف حيااءهلو  ايف طريونجنحة يصنف هلم أ
 (. 6156)  ن حبانأخرجه اب     (.عنونويظ

 ؟يسكن اجلنن أي .1095
 الء.اخل يف داً يدويف الصحراء، وحت ،بحرلا ، ويفيف اجلو

 ر؟ ذكو ث و جلّن إانهل يف ا .1096
 

 ( 12: ص )ألشقر  ليمان اس ر لعماجلن والشياطني عامل  -  1
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بث  اخلُ  ك منأعوذ ب لهم إينلا) : الءللخلدخول ا ثحدي  د يف ما ور ه ل يدل، و نعم
  : ئثاخلب وا اجلن، رو كاخلبث: ذ  (.375)(، ومسلم 142)ري البخا اهرو  .(خلبائثوا
 .جلنا ث إان

 وتناسل؟ هل يقع بينهم تزاوج .1097
اٍل  ِبرِجَ  ونَ ُعوذُ ي َ  ْنسِ اإْلِ َن رَِجاٌل مِ  َكاَن نَّهُ َوأَ ﴿ : تعاىلل هللا من قو  اً طانعم، استنب

ندما  وعء، ساد نو جو لزم يست فالوصف برجال ( 6اجلن:) ﴾ا  َرَهقً اُدوُهمْ نِّ فَ زَ جلِْ ا نَ مِ 
  ا فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكمَ  .َيامِ اخلِْ  يف  اتٌ ُصورَ قْ  مَ ُحورٌ ﴿ال:ق ةنجلحانه نعيم اسبذكر 

َلهُ نَّ هُ ْطِمث ْ  يَ ملَْ  . ُتَكذِّاَبنِ   (74-72ن:مح الر )  ﴾ انٌّ جَ  ْم َواَل  ِإْنٌس قَ ب ْ

 ن؟شربو ن ويكلو أي نّ جلا هل .1098
عامه، خوله وعند طدعند هللا فذكر رجل بيته إذا دخل ال) : ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا نعم، قال

دخوله،  هللا عند ر م يذكخل فل ا دذإو ! اءعش  الو لكم بيت ال م :نيطاال الش ق
  ن: اطالشي قاله، عند طعامهللا  ركذ يمل ا وإذ املبيت،: أدركتم ناقال الشيط

 . (2018)  لممس اه و ر .   (العشاء تياملب كتمر دأ

 اصة هبم؟اخل ارقةاخلت ما القدرا .1099
من  أكة سبمل ش عر  راإلحضت ريعف درةقن ع ه هللار ا ذكت، مار من تلك القد

َأاَن  اجلِْنِّ  يٌت ِمنَ رِ قَاَل ِعفْ ﴿ :عاىلت ، قالانيم ل س هللا نيبإىل  الشامىل إ نيمال
 . (39ل:النم) ﴾ أَِمنيٌ  ِويٌّ َلقَ  ْيهِ لَ يّنِ عَ إِ وَ  كَ مِ َقامَ ْن  مِ َل َأْن تَ ُقومَ بْ ِه ق َ َك بِ يآتِ 

 ول؟ا القصحة هذ ا، مبين الغال أن اجلن يعلمو قيُ  .1100
َنا ﴿ :ىلاتعقال  ان،سليم يبالن مبوت  هلهمجهذا  ليليح، ودصح غري فَ َلمَّا َقَضي ْ
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  بَ ي ََّنتِ ت َ  َخرَّ ا مَّ فَ لَ  هُ تَ ْنَسأَ مِ  لُ كُ أتَْ ِض رْ ُة اأْلَ الَّ َدابَّ  إِ ْوتِهِ مَ ى ْوَت َما َدهلَُّْم َعلَ مَ َعَلْيِه الْ 
 . (14:أ بس ) ﴾ِهنيِ اْلمُ  َعَذابِ  الْ ا يف ُثو لَبِ   َماَغْيبَ الْ  نَ و َكانُوا يَ ْعَلمُ    َلوْ نْ ّن أَ اجلِْ 

 ؟اذن بين آدم، ما صحة هدون وحيسدو يكي  ناجلن أ القي .1101
  ة، عفسا ه هوج يف بيتها جاريةها في ىأر  ملسو هيلع هللا ىلصيب نال أن  صحيح، فعن أم سلمة

 ا عيًنا من، أي هب.(5739)  يار رواه البخ. ة(ر ظا النفيه نإ، فاو ق: )است ملسو هيلع هللا ىلصل قاف
 ن.اجل

 جن؟الذبح للوز هل جي .1102
 .نهممث والغو  العون لبلط ىسعن يلشرك ملا منبل هذا  ،وزجي ال

 منهم؟  انةستعالما حكم طلب االستغاثة وا .1103
 : ةألسباب كثري  وز،جي ال

 ؟رافك  ومؤمن أن ه للعو عيتدس نمن  هل ،نعلم  ال ناألن - 
 . بح هلمالسم أو الذلط ابإال  اء اجلنن استدعيكال  - 
 فعل.ا يذام لمنع غائب ال عم لعامالت زجيو  ال -
ْن ُقْل ِإيّنِ لَ ﴿ :الاجلن، فق عاملهم معفار عند تالكى عل ىل عات هللاعاب   -

الشرك  ن، فم(22اجلن:) ﴾َحًداتَ لْ مُ  هِ ْن ُدونِ  مِ دَ ْن َأجِ لَ وَ ٌد للَِّ َأحَ َن اين مِ ريَ جيُِ 
 غيث هو هللا تعاىل. ، واملعني واملعهمفعل هذا م

 الشيطان؟ عاً معموم لو لقما ا .1104
 مستيقظاً، الو  اً مئ ان وال، اراً وال هن يالً ل كه يت  ان، الس نذئب اإل أنه  نهعيُقال 
 د.سالفا يف ليوقعهأو زمان، ه ون في ان يككم أي وال يف
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 لشياطني؟  نرى االذا ملا .1105
ُءوُس  ُه رُ أَنَّ طَْلُعَها كَ ﴿ :عاىلل تقا، ميهف ملنظرا بيهر الشكل و  بحلقسبب هذا 

 ( 65الصافات:) ﴾ نيِ َياطِ الشَّ 

 ن؟مضار يف  اطني شيللث حيدماذا  .1106
  إذا جاء رمضان ) يث:حلد ، نوحبسهم يف رمضا تقييدهمو  همل س سلّ يتم ت

  ري ابخال  هروا.(طنياشيدت الوصف ،ارلنا لقت أبواب غو ة، الرمح بواب حت أفتّ 
(1898) 

 طني؟من رؤية الشيا وقاتخلامل ضبعن لكمي هل .1107
أَُلوا هللاَ  فَاسْ ِة، َيكَ لدِّ ا ْم ِصَياحَ تُ ِإَذا مسَِعْ ) :ملسو هيلع هللا ىلص النيب مار، قالحلك اذل فمنم، عن

َا هلِل ِمَن وَُّذوا ابِ َماِر، فَ تَ عَ ْعُتْم هَنِيَق احلِْ رََأْت َمَلًكا، َوِإَذا مسَِ  ِمْن َفْضِلِه، فَِإهنَّ
َا رََأتْ فَإِ ِن، طَايْ لشَّ ا  (. 2729رواه مسلم )  .(َشْيطَاانً  هنَّ

 ؟ شياطنيالشر تنت ىتم .1108
نح  كان جُ إذا  ) :ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل اقامس، ش لا روب غ مع ايل وحتديدً ابلل تنتشر 

هب  إذا ذئذ، فنر حيتنتش شياطني لن افإ انكم، يبمسيتم فكّفوا صالليل، أو أ
الشيطان ال    فإن هللا سم اا و ر ذكبواب، وأاألأغلقوا و  موهلّ يل فحالل من ساعة 

ا  و م ولو أن تعرضتكيروا آنومخّ  ،هللا اسم او كر أذ و  ربكمقِ  او أوكُ قا، و ل  مغابابً ح فتي
ومسلم   ،(3304)رواه البخاري .(مصابيحكم أطفئواو  م هللاروا اسذكواا، ئيش هايعل 

(2012 .) 

 ن؟نساغواء اإليف إ ان يطق الش ما طر  .1109
 ها: ، منريةكث  قهطر 
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 قَ ْوَمَها َيْسُجُدونَ ا وَ َوَجْدهتَُ ﴿:داهلدهقصة  ىل يفاعت  لاق : لطالبا يني تز  - 
يِل فَ ُهْم ِن السَّبِ َفَصدَُّهْم عَ ْم أَْعَماهلَُ  طَانُ ُم الشَّيْ هلَُ   َوَزيَّنَ ْن ُدوِن اللَِّ مِ  ْمسِ لشَّ لِ 

 ( 24ل:النم)  ﴾يَ ْهَتُدونَ  اَل 
ظر  يه ابلنإل جر تدي كنهل اشرة،بم زان ان ابلالشيط رأيم : فالملعاصيج يف ادرّ تال - 

مث   ،، مث اللقاءعدةاو مل ا، مثةحافصواملنساء ال مع اجللوسف، مث املعاز مساع و 
 .لزانعل اف ك لد ذيسهل بع

يد ورجعية،  يقت :عن احلجاب  كقول بعضهم  :رةفّ اء منمست أبعااطة الميس ت  -
 . اليةملا ابلفوائد  :رابوالوأصولية،  رفتشدد وتط :ت عاطاللتزام ابالا وعن

،  حيةرو  مشروابت  :مرن اخلبعضهم ع لقو ك  بة:اء حمبّ مسي أبملعاصا ة يمس ت  - 
 ادية. فوائد اقتص اب:لر ا نوع

 فون؟ لّ كم نهل اجل .1110
  ورون مأمجاع، فهم مإلالكتاب والسنة وا لة مندألاب  تةقضية اثب ههذو  م،عن

 اصي واملنكرات. املعل فع عن ومنهيون الطاعات، علبف

 ره؟ يقر ت ما سبق ما أدلة .1111
  :فمن ذلك ة، كثري   ك لذ لىع دلةألا

   ، ( 56ذارايت:لا)  ﴾ ونِ يَ ْعُبدُ َس ِإالَّ لِ نْ اإْلِ وَ  نَّ اجلِْ  َلْقتُ خَ ا َومَ ﴿  :عاىله تلقو   -
ْنِس أملَْ َمْعَشَر اجلِْنِّ َوا ايَ  ﴿ :قال تعاىل - وَن َعَلْيُكْم ُقصّ  ي َ ْم ُرُسٌل ِمْنُكمْ كُ أَيْتِ  إْلِ

َياُة حلَْ  اهْتُمُ َوَغرَّ  َنانْ ُفسِ اَن َعَلى أَ َشِهدْ  ا قَاُلواُكْم َهذَ مِ وْ ي َ  اءَ قَ  لِ مْ كُ ونَ ْنِذرُ يت َوي ُ آايَ 
ُمْ  ِهمْ ى أَنْ ُفسِ لَ ا عَ ُدو ا َوَشهِ الّدنْ يَ   . ( 130م:األنعا) ﴾ وا َكاِفرِينَ  َكانُ َأهنَّ

 ؟ جلناليت ُكلف هبا ا ف تكالية العيا طبم .1112
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 س. ن يف اإللكامتاثل ت ناجل ليفى أن تكااتفق العلماء عل 

 نهم؟لعاصي ملنسبة لسابق ابلااحلكم  ليلد ام .1113
  ُطونَ سِ اْلَقا ا ِمنَّ وَن وَ ِلمُ سْ ْلمُ ا ا ِمنَّ َوَأانَّ ﴿:همقالتم ا يً اكح اىلقوله تع ذلك  دل على

  ﴾ اطَبً  حَ نَّمَ وَن َفَكانُوا جِلَهَ طُ سِ َوأَمَّا اْلَقا . َرَشًدا اِئَك حَتَرَّوْ َفَمْن َأْسَلَم فَُأولَ 
قد ، و املستقيم اطصر الن العادلون ع اجلائرون مه طون سالقاو  ،( 15-14اجلن:)
 . هنمج  طبح هنم أ يةثبتت اآلأ

 ؟باب والعقساللح   تعاىلهللا  همبعث ، هل سييامةيف يوم الق .1114
 ( 13دة:السج) ﴾َأمْجَِعنيَ  سِ ااجْلِنَِّة َوالنَّ   ِمنَ مَ  َجَهنَّ أَلَنَّ أَلَمْ ﴿  :اىللقوله تع م،نع

 ؟هممن منؤ املما حال  .1115
 ل:قواى أفيه عل  مل الع لأه فل تاخ

ثل   مابً وا ترا: كونهلم لا قيُ  ر، مث ن الناجاة مالن له إالال ثواب  فقيل: أنه
 علم.ل الهأة وبعض يف حن قول أيب هو و  ،مئهاالب

لم، علاأهل  هريامذهب مج هوو  نة،جلال الطاعة بدخو  ىوقيل: بل يثابون عل 
 ب. واثلية هذا اهم يف نوععلى خالف بين

 . لةأس امل يفقف و تل: ابيلوق

 ؟نة اجلجلّن يف من ا مننيلعلماء أبن املؤ ل قول مجاهري ايلد ما .1116
 :ذلك  على دليللا

  ه القيم رمحابن  ، قال(19األحقاف:) ﴾ُلواَعمِ  اٌت ممَّ اَرجَ ِلُكلٍّ دَ وَ ﴿ : ىلعاه تقول - 
ن  مو  يظل والوهنا يوف الشرري و اخل يف يأ ا َعِمُلوا{ممَّ  اتٌ }َوِلُكٍل َدَرجَ  :" هللا
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  كما   املخطئوأن  هبم،ثواهبم وعقا يفجدًا  وهذا ظاهرأعماهلم،  نمًا ئيش
 1". نهات إبحسادرجلا تحقسنهم يس فمحته ذاب إبساءَ الع تحقس ي

ًسا  َربِِّه َفاَل خَيَاُف خبَْ بِ  نْ بِِه َفَمْن يُ ْؤمِ  نَّا مَ آَنا اهْلَُدى َوأانَّ َلمَّا مسَِعْ ﴿ :تعاىل له قو   -
أن  هبا:  االحتجاجه البخاري ووج  تدل اس اآلية  ه ذ وهب ،( 13:ن اجل) ﴾اقً اَل َرهَ وَ 
ا م بة علىقو علايف هو الزايدة  والرهقب، الثوا صان نقي هو املنفبخس لا

  حسناته ب او ال ينقص من الثوبناًء عليه ف ،ؤمنعن املفيان نومها م ل،عم
 .من ذلكال يظلم فاملؤمن من اجلن  ه،ات زاد يف سيئوال ي

 ان؟ مور ياتنا وأيف حاجلّن  و ني طايلش ل حرةلس ام ا دخ تكم اسح ما .1117
 ة والكهنةحر لس دام ا، ابستخاينيطش الم رّ حملستخدام االا نهذا يُعّد م

ع  املتا ب وهن األموالهم يف سرقة ستخدميذي لام، وكهل نيرافين والععوذش ملوا
ىل إ أحيانه كثريصل صاحبه يف  وهو يو اق، تفالالنوع حمرم اب ذلك، فهذاو حنو 

 .كوالشر  رالكف

 الشرع؟من  هليلد ما .1118
 ُدوُهمْ افَ زَ  اجلِْنِّ  نَ مِ  لٍ ارِجَ وَن بِ ْنِس يَ ُعوذُ اإْلِ  ِمنَ اٌل َكاَن رِجَ ُه  َوأَنَّ ﴿  :اىلتع ولهق

 .ربأك كشر  وهذا ،احلفظ يف وهماستخدم دفق (6اجلن:)﴾ ا َرَهقً 
ْنِس َوقَاَل  إْلِ  اِمنَ  متُْ اْسَتْكثَ رْ ِد اجلِْنِّ قَ  َشرَ عْ مَ ايَ يًعا ُهْم مجَِ رُ  َُيْشُ َويَ ْومَ ﴿ :ه تعاىلولوق
نْ ْم مِ هُ ؤُ َياْولِ أَ  َنا  لَ ْلَت ي َأجَّ ا الَّذِ َأَجَلنَ  َلْغَناَوب َ  ضٍ عْ بِب َ  اُضنَ َع بَ عْ ْمتَ تَ اسْ  اِس َرب َّنَ َن اإْلِ

 ﴾يمٌ ِكيٌم َعلِ حَ َك َربَّ  ِإنَّ  اللَُّ  اءَ شَ   َماِإالَّ يَن ِفيَها اِلدِ  خَ مْ اكُ قَاَل النَّاُر َمثْ وَ 
     (128األنعام:)

 

 ( 419تني )ص: طريق اهلجر   - 1
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 بقة؟ساال تلآلايتفسري ال  علماءما تفسري  .1119
ا  مببة، و الغائور مألا نمونه به رب خي اكون مبن يجلابس ناع اإلاستمتذكروا أبن 

 ك.وحنو ذل من الشرري غل ا إيصال ما يريد إيصاله إىل يف مةله من خد هرونيوفّ 
 من ه هلم رفيصت و داابم من العهل هعل فيا مب يكون  نس ابإل ناجلع تا استموأن 

  ذة عاتسواال ح هلم الشرك كالذب مور أ نم هلمذه ا ينفلطاعات، ومبالقرابت وا
  سّب هللا أو و املصحف  ىل بول عكالم عظالا ورمبفعل األو  هبم ةنستعاواال

 . هللاب الرسول، والعياذ ريعة أوش لا

 جلن؟ا داماستخ ن م ملسو هيلع هللا ىلص يمانهللا سل طاع نيبكيف است .1120
 طرة عليهم.ألمر والسياوة من ق هللااه طأع ما من خالل ك ذل عا تطاس

 عاصي منهم؟ال لاميعان كيف ك .1121
  ن يفرّ املق نهممن وكا السعري،ب عذا هره فل أم نعغ يُز  ن منأبدهم توعّ 

 ظام.علا وهي السالسل فاد،األص

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصان  سليمبنيب هللا هو خاص هل نج ل ل كل ما سبق من تعامل .1122
السالم؛   ه علييمان سل د بع  أحد يستطيعه ال مداختالسا وع منلنك افذل م،نع
َبغِ ي َ  اَل ا  ُمْلكً ْب يل َوهَ ﴿  :قال تعاىل نهوأل ،هزاتمعجمجلة  نه كان منأل ي ن ْ
 (35:ص )﴾  ِدي بَ عْ ٍد ِمنْ حَ أِلَ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص ا للنيب حً واضان كذا  ه هل .1123
  -َة حَ ارِ يَّ البَ لَ عَ  تَ تَ َفلَّ  ِإنَّ ِعْفرِيًتا ِمَن اجِلنِّ  ملسو هيلع هللا ىلصه قول نا نفهم العلة مولعلننعم، 

ىَل  ِبطَُه إِ رْ  أَ ْدُت َأنْ  ِمْنُه، فََأرَ اَلَة، فََأْمَكَنيِن اللَُّ الصَّ لِيَ ْقَطَع َعَليَّ  -ا هَ وَ  حنَْ  َكِلَمةً أَوْ 
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ْسِجِد َحىتَّ سَ 
َ
 ْولَ ُكّلُكْم، َفذََكْرُت ق َ إِلَْيِه   ُتْصِبُحوا َوتَ ْنظُُروا ارِيٍَة ِمْن َسَوارِي امل

بَ ًكا اَل ي َ لْ مُ  ْب يل هَ  بِّ رَ }اَن:مَ يْ لَ َأِخي سُ  قَاَل  ، ( 35ص:) {ْعِديِغي أِلََحٍد ِمْن ب َ ن ْ
 (. 541م )مسل(، و 461ي )ر البخه اارو  . دَُّه َخاِسًئا«َرْوٌح: »فَ رَ 

 ه املسلمون؟ ا ده لري ومل يقيّ   ملسو هيلع هللا ىلص النيب هلقأطذا ملا .1124
 يكل ملا امخدتساالنوع من  واإلذالليد ل، والتقيألغالربط ابن الذلك أل

ألخيه   ملسو هيلع هللا ىلص ا منه وقريً فتم اللس اليه ليمان عخصائص س نمو هو القهري، 
 هعتطي يس الام ستخدنوع من االال ترك ذلك الشيطان،  وهذا ملسو هيلع هللا ىلص نماليس
لة فهو من مج ،مالليه الس سليمان ع يب هللاند بع أصالً  حدٍ كن ألال يو  ،دحأ
 طيها.  أُعته اليتعجزام

 ن؟جلع امشروع م ماستخدا ناكهل ه .1125
ي وجه هو يف أ مهل امخدتاالسبتحرمي فالقول  ،رالش  عظيم من بٍ ابل ادً س

 انب.اجل ذاه يف الصواب 

 ؟ ما السبب للمنع .1126
 : منها ك ألمور،لذ

 لك.ذ لم يفلعأهل اف الخمن  خروًجا   -
ق ا احلكثريً  لتبسيت يلامضة ك الغالاهذه املس يف  دخولن الا موجً خر - 

 بباطلها. 
ه فس ن اتهليت احبمور واألاذه هت بدااي يف لو خلده افس نلغ ا ممن سوّ أن كثريً  -

بال   هدنُيضر ع ، وكان اجلاناته يح نم ايًدا حىت صارت جزءً دا شحبً 
  ت ادلب وز ااملطأت بد هااقفر  طيعتست ال هفس ن نلم أبعفلما الب، مط
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خادعة ملر إىل ااألم عادلك، فاملهاه يف وقعته حىت أيل من اجلن عالشروط 
 ته. ايهنا  يف خاطفةملاب   مث مر،ألا دئ ملالطفة اباب

أبنه صاحب بعض ه ر مأ رهشت رتفاع الذات إذا اوا فسالن ورر غأنه موجب ل - 
 لكربول نفسالو لزهجب ر مو و ر غلا اهذبه، و  أيمر فيما ا تطيعههنأاجلن و 
 ايت وبدا  لبالءساس اهو أخطري، و  قوهذا مزل ابلذات، ب جاولإلع
 .الشر

 عليه يف  طل تتس  مث ألمر،ا لأو  يفها عيدتيس  د تصاحب منجلّن قا نأ  - 
كافرًا  د، فإذا كان  قائو  ريبكة  قبائل، ولكل قبيل  ناجل ألن  لك ذو  ،األخري

نه  إهم فائجحو  عضب علىني سلمملا عنيي نملته ياد قبن أفر م أبن ملِ عو 
ذاء  ر إبيألمعكس ا، أو ك ذلك ى تر لقوة عل او والسلطان ابمللك  ههر يق

 اإلنسي. ذلك 
يهم ف ةكثري ، وهي  ملؤكدةا ت الصفمن ا -ن جلا يفي أ - مهفيب أن الكذ - 

  : ىلعاك قوله ت(، وقبل ذلكذوب وهو  ): ويدل على ذلك حديث ًدا،ج
  ة شيفاخل ( 120:ءاسالن) ﴾ ُغُرورًا اُن ِإالَّ ُهُم الشَّْيطَ دُ َما يَعِ وَ  ِهمْ ُيَنِّييَِعُدُهْم وَ ﴿ 
  وه يف عقو ي حىتنه ديو حه موه لصالأن خيد عليه  ويعرضوا منهم رنفتيه أيأن 
 د.الفس ذلك من ا ريوغ الباطلة،قائد لعوا  الشركروه إىلأجن ماهلحب

 
 



358 
 

 ابع املبحث الر 
   تعاىل بكتب هللا  لقما يتع 

 ؟ نوانالع ذاهب دو ملقصا ام .1127
الم هللا  ا، وأهنا ك حقً تعاىل د هللانعت من نزلكتبا اك  هن ازم أبنقاد اجلالعتا هو

 .ة غري خملوقةلمنزّ  عاىل،ت

 ؟ لناسا  ىلعا هلنز أ يت لا بتكال اءمس أما  .1128
 .  ملسو هيلع هللا ىلصم ياهبر صحف إ  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلى موسى   عاىلت  نزهلا هللاأ: اة التور  - 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ىلى عيس عزله هللا تعاىل  أن :لاإلجني  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصد او د ىىل عل عا نزله هللا تأ لذي االزبور  - 
 . ملسو هيلع هللا ىلصمد نا حمى نبيعل نزل  :القرآن  -

 اءت للناس؟ ليت جيع الكتب اذه مجهل ه .1129
 ها. عنح حيا نص صيبلغن  ملو  ،نهع لمنع  مل امم  هاغري ك افهن ،ال

 ؟ ابمسهاعلم نمل يت  كتب الالع العمل م ام .1130
 . الً  جممانً فنؤمن به إيانها م هلم امس نعما مل

 عها؟نتعامل م  فيك  نزلةيف الكتب املة ارد و ر الخبااأل .1131
 من فيبدل أو ُيرّ  ما مل وأخبارالقرآن،  ا؛ كأخبار هأخبار  من ما صحّ  قيتصد

 .ةبقاس لا كتبال
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 ؟هللان املنزلة ملكتب ا بنيفة خمتل قديّةالع امحكألا هل .1132
 . هحدو  ية هللدفية حتقيق العبو كي  يهة واحدة، و إىل عقيد دعوا تهل ذ كال، إ

 ة؟ املنزل  بتكلني اة بعبدية خمتلفلتم اااألحك له .1133
 عّبدية. تها التريعأمة شفلكل ة، تلفخمنعم، 

 ة؟بقاالس  ممل بشريعة األالعم هل ممكن .1134
ال  ًء عليه فناوبالكرمي،  لقرآنابها شرائعخت ُنس ابقة س ب الكتالع يمج ذإ ،ال
 سابقة. لكتب الا مٍم من أحكاالعمل أبي حكوز جي

 املنزلة؟ب لكتا قية  بنيب نرآ قلا كانةمما  .1135
دة  ظ من الزايأنه احملفو ها، و ن علييمامله  وها، وهخر وآها مجعوأ فضلهاأ هو
 ( 9احلجر:)﴾ ُظونَ افِ حلََ انَّ َلُه إِ وَ ْكَر الذِّ َنا زَّلْ ن َ  نُ حنَْ  ِإانَّ  ﴿ال تعاىل:ن، قنقصالوا

 ؟ميكر ال القرآن  ه اجت ابنجواما  .1136
 ة، منها: كثري   ت ابالواج

 مة.األ هذه ر عزدمصه حياتنا، ألن  يف وحتكيمه نه عبّ وب الذجو   -
ريد احلط من ت الدعاوى اليت شفوكيه، ذي فلح ايحصتقاد العالانشر   -

عن القرآن   مةألا ادإبع ها من راد يت يُ لوى ااعالدمن  ه يف ة ثقال عةز وزع قدره،
 ه.ري غ لىواإلقبال ع

  على من كان  ال إسّ فال ي ، إبكمال تعظيمهرآن قليان اب اإلل ماحتقيق ك  -
ث لرفاو غو ل لايف أماكن  هوأن ال يقرأ بث،واخلدث حلا من طهارة اتمة

 بقوٍل أو فعٍل.ه  أال يتهنسوق، و والف
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 ؟ كتبلاب  نامياإلت ار مث ما .1137
 : يتها ما أينمر ذكأ ة،كثري ب  لكتاب نياإلت اار مث

ل ب  ، جهل كهم يفت اده، حيث مل ي بعب ه تتعاىل ورمح  عناية هللا بكبري  معل ال: األوىل
،  اىلعت هللا كيف يعبدون  ناس لتعرّفهملل  وهدىرًا و ن ها ًبا، وجعل كت  هلمأنزل 
 . قوميستقيم واملنهج الامل الصراط يهم إىلوهتد

 ارً دب ة وحفظًا وتعلًما وتءاقر ؛ نآر قن الم ايةهلدطلب ا يف  ثيثاحلي عس لا: ةنياثلا
سبل   نم ذلك  ه، وغريبع، واستشفاًء تناز ال مرًدا عند و  ا وحتكيمً  وعمالً 

 . داء بههتاال
بهم من  يناسما  ومل قكلعل ج ث شرعه، حي يفهللا تعاىل  كمةم حبالعل  ة: لثالثا

 ( 48:ائدةامل)﴾ َهاًجان ْ مِ ًة وَ عَ ِشرْ  ُكمْ نْ مِ ا نَ لْ عَ جَ  ُكلٍّ لِ ﴿  ع، قال تعاىل:ريالتش 

 اوية السابقة؟السمكتب لاظ فحب عاىلتكفل ت له .1138
 .رهمباهم وأح ئالملع احفظهرك ت ل ب ا،فظهيتكفل حب ملال، 

 ا؟ ما دليل هذ .1139
ا  و مُ ْسلَ أَ  ينَ ذِ لَّ  اونَ ِبيّ هِبَا النَّ ُكُم نُوٌر ُيَْ وَ ًدى َها هُ َة ِفيْورَاَنا الت َّ لْ ِإانَّ أَنْ زَ ﴿اىل:تع قال

 ْيهِ وا َعلَ نُ ااِب اللَِّ وَكَ تَ كِ ِمْن  ُتْحِفُظوااسْ  امبَِ  ارُ ْحبَ وَن َواأْلَ نِيّ الرَّابَّ اُدوا وَ هَ  نَ لَِّذيلِ 
 ( 44املائدة:)﴾ ُشَهَداءَ 

 تب؟ ك  منعندهم  امن فو رّ من تركهم حيكمة ما احل .1140
م  و لق ةصاخ تبكلا هذه ق يف علمه أن سبهللاأن  -م أعل  هللاو -ة احلكم

سبقه   ا ا مل انسخا و كاف  اسللن ه ويكون عتبشري ا متخا تاابك  زلم، وسينهلغري يس ول
 وهو  الأ، قيامةالوم يكان إىل مزمان و  كلل حكامهأبا كام، وصاحلمن أح
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 ِمنَ  َبنْيَ يََدْيهِ َما ا لِ دِّقً ُمصَ  قِّ اِبحلَْ  َتابَ ْيَك اْلكِ لَ َوأَنْ زَْلَنا إِ ﴿ :اىلال تعآن، قالقر 
   (48:ةاملائد)﴾   َعَلْيهِ  ا نً ْيمِ ُمهَ وَ  بِ اتَ ْلكِ ا
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 امساخل املبحث
 1 واألنبياء  لرسلاب  ناإلميا

 ؟ نالعنوا ذا هب ودقصملا ما .1141
  ، اىلعه تعليبّلغوا شر  الناسار طائفة من اخت هللاأبن د قاعتالاكيفية حتقيق هو  

 رب منهم.خلا قى صدعل  الةة دت ابهر ايآو جزات م مبعأيّدهو 

 ؟الا رسو منهدة احو  لكة لابقلس ا ممألا  يف  انهبح س عث هللاهل ب .1142
َنا  ث ْ َوَلَقْد بَ عَ ﴿ :اىلللخري، قال تععوهتم لد والً سر  أمةٍ كل يف   ىلتعا هللا ثعنعم، ب

 . ( 36النحل:)﴾ وتَ وا الطَّاغُ بُ اللََّ َواْجَتنِ وا ْعُبدُ َرُسواًل َأِن ا ةٍ أُمَّ  لِّ كُ   يف 

 ؟ مهتختالف يف دعو ء ااياألنب بني له .1143
ِلُكلٍّ ﴿ :ل تعاىلقا، العمل يفلفة م خمتشرائعه نلك، دة حم وادهتيقعو  منهيد ،ال
هَ ْرَعًة َومِ ُكْم شِ ِمنْ  َنالْ عَ جَ  ،  2تٍ الَّ ٌة لِعَ اُء ِإْخوَ يَ بِ نْ أْلَ ا) : وقال (84املائدة:)﴾ اًجان ْ

 (43( رقم )124/ 1)  رواه أمحد  .( َواِحدٌ ُهْم ىتَّ َوِدين ُ شَ أُمََّهاهُتُْم 

 رين؟آبخر فكيو  ياءنبض األبعمن يؤمن ب ول مع لقا ما .1144
  د احلة و برساكفر ، فمن  ىل اعت هللا  من قٌ مجيعا ح همن أبن رسالتياإلا جباو 

 . ميعجلمنهم فقد كفر اب

 ر؟ يقر لتا ذا ه يلدل ام .1145
   َوُرُسِلهِ اللَِّ  يُ َفرُِّقوا َبنْيَ  نْ وَن أَ رِيدُ  َوُرُسِلِه َويُ  اِبللَِّ نَ و ُفرُ يَن َيكْ نَّ الَّذِ إِ ﴿ :اىلقال تع

 

 رسل والرساالت. ال : عمر األشقر ة كتاب الدكتور بقراء  نصحيد من الفائدة، از مل -  1

 ائع . الشر  ف واختال  ،يدة وهي العقعلى وحدة األصل  شبيه وهذا ت  ة، خمتلف ألم د، واحب وااأل  يأ  - 2
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﴾  َك َسِبياًل لِ  ذَ َبنْيَ وا يَ تَِّخذُ  َأنْ وَن ْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيدُ نَ وَ  ضٍ بَ عْ بِ  نُ مِ ؤْ ن ُ  ونَ لُ و يَ قُ وَ 
   (150ء:النسا)

 ؟سابقال القول    ىلتب عرت ي ذاما .1146
 ر بكلكّفا  ةققيحلا هم يف ملسو هيلع هللا ىلصسالة حممد  ر بروا فكالذين  النصارى أن يه ل ع تبيت 
 .والسالم ةاللصام ليهع حونو  هيموإبرا وسىومعيسى  لةسارساالت؛ من ر ال

 ؟ءاينبلمهم من األأمساء من نع ام .1147
د، و وه، وحون ى،عيس وحممد، وموسى، و  يل،اعوإمس هيم،آدم، وإبرا :ذلك  من
، وذا  نو الن وذس وهو وب، ويون وأين، ايموسل ود، ودا ب،عي، وشحلاوص

س،  ىي، وإدريُياي، و كر وز  حاق، ويعقوب،، وإسرونوهاط، ولو  ،سعالكفل، والي
 ، عليهم السالم.يلائر سإ يف بين مهو ط باسألوا س،اوإلي

 ألنبياء؟ا مساءأ بيان   د يف الوار دليل ما ال .1148
نَ ا آت َ نَ َوتِْلَك ُحجَّت ُ ﴿ :عاىلل تاق  -   نْ اٍت مَ ُع َدَرجَ ْرفَ قَ ْوِمِه ن َ  ىَعلَ  ِهيمَ ارَ ا ِإب ْ اهَ ي ْ

ا  نَ ي ْ دَ هَ  ال  كُ وَب  قُ َق َويَ عْ ِإْسَحا َنا َلهُ َوَوَهب ْ  ( 83)يٌم  َعلِ ِكيمٌ اُء ِإنَّ َربََّك حَ َنشَ 
ى سَ ُمو َف وَ وسُ اَن َوأَيّوَب َويُ ْيمَ ُسلَ  وَ ودَ ِتِه َداوُ يَّ  ُذرِّ َديْ َنا ِمْن قَ ْبُل َوِمنْ هَ ا حً َونُو 
 لٌّ كُ   َياسَ َوإِلْ  يَسىرايَّ َوَُيْىَي َوعِ َوزَكَ  (84) ْحِسِننيَ اْلمُ َك جَنْزِي َكَذلِ َن َو و رُ اَوهَ 
 (85-83م:األنعا) ﴾نَي الصَّاحلِِ  ِمنَ 

َنا  أَ ِإانَّ ﴿:عاىلت لاقو   - نَ أَْوحَ وَ  نَي ِمْن بَ ْعِدهِ ِبيِّ لنَّ َوا نُوحٍ ِإىَل َنا ْوَحي ْ إِلَْيَك َكَما أَ  ْوَحي ْ   ا ي ْ
ُنَس  َويُو  وبَ أَيّ وَ ى سَ َواأْلَْسَباِط َوِعي ُقوبَ عْ  َوي َ ْسَحاقَ إِ وَ  ِإمْسَاِعيلَ يَم وَ بْ رَاهِ إِ  ِإىَل 

نَ آت َ َوُسَلْيَماَن وَ  َهاُرونَ وَ  ِمْن  ْيكَ ْم َعلَ َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناهُ  ( 163)رًا و بُ زَ  دَ و وُ َدا ا ي ْ
 . ( ساءالن) ﴾(164)  ِليًماكْ ى تَ وسَ  مُ للَُّ َم الَّ وَكَ  ْيكَ َعلَ ملَْ نَ ْقُصْصُهْم  اًل ُرسُ  وَ قَ ْبلُ 
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 م؟أمساءهشرع كر اليذ  مل أو رسل ياءمن أنب هناك له .1149
 .م يذكر الشرع أمساءهلكثري ممن ملناك ا، هنعم

 اء؟نبياألصراحة من  امسه  منعل مل نم ع منا يلع بواجال ما .1150
   ملَْ اًل َوُرسُ  ﴿ : اىلل تعاا قكم  إيااًن جمماًل،  ه ب مننؤ ا ننه منهم فإم امسمل نعل  نم

 .  (164اء: لنسا)﴾  ْصُهْم َعَلْيكَ نَ ْقصُ 

 والرسل؟ ألنبياء ا عدد كم  .1151
 ئة االمثث) :ملسو هيلع هللا ىلص ن؟ قال، كم املرسلو  رسول هللا : قلت ايلقا   ذريبأعن 

 ( 21546) أمحد رواه  .  (رياغف امجّ  ،عشر ةبضعو 
ء؟  ياباألن دةء عاوف رسول هللا، كم : قلت اي رذ وبال أامة، قأمأيب  ةواير ويف 
ائة ومخسة  ثالمثرسل من ذلك لاو  فا،أل نرو وعش وأربعة  ف،لأئة : )ماملسو هيلع هللا ىلصقال 

 . ( 5737 )   يح ة املصاباباين يف مشكصححه األل  ،(21586)  رواه أمحد  .ا(فري غ عشر، مْجا

 ؟ ءبيانألبار اخأن مع اإلميا قحنقّ   كيف .1152
 ياناإليف  داخلهذا م، و ع أممه ارهم مخبأن م ق ما صحّ بتصديذلك  قحقيت
 ه. وجو ال نم جهٍ الكذب بو  ا ق إليهوحق ال يتطر ق صد، فأخبارهم رآنالق ار خبأب

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب يعة ع شر ينا ماجب علالو ما  .1153
  ىتَّ حَ ُنوَن مِ  يُ ؤْ اَل َك َوَربِّ  اَل فَ ﴿ :ىلل تعاقا ، ملسو هيلع هللا ىلصنا نبيعة لعمل بشريينا اجب عل او ال

  ُموا ْيَت َوُيَسلِّ ا ممَّا َقضَ َرجً ِهْم حَ سِ فُ أَن ْ  وا يف دُ  جيَِ ْم مُثَّ اَل نَ هُ بَ ي ْ َر جَ َك ِفيَما شَ ُمو ُُيَكِّ 
   ( 65اء:نسال )﴾ َتْسِليًما

 فقط؟ نس لإل   ديةاحملمّ لرسالة ا هل .1154
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ِإالَّ  اَك نَ لْ ْرسَ أَ َما وَ ﴿ :ل تعاىلاقن، جلاس و إلنا ؛نيقل عامة للث ملسو هيلع هللا ىلصه تلل رساال، ب
ِإىَل قَ ْوِمِه  ثُ  يُ ب ْعَ يبّ النَّ  نَ َكاَو ) : الوق  ( 28سبا:) ﴾رًا يذِ نَ  َبِشريًا وَ اسِ لنَّ ًة لِ افَّ كَ 

 . (335)  رواه البخاري   .(ةً ِس َعامَّ ىَل النَّاُت إِ ثْ بُعِ َخاصًَّة وَ 

 ؟من هللاار تيخاالصطفاء و الا أساسها م، أتسبةبوة مكهل الن .1155
  : ىلتعاال ق ،ىلاتع ٌص ابهللخا  وهو  ، الختياروا فاءطصاال لىاها عالنبوة مبن

ي ِمَن َيْصطَفِ  اللَُّ  ﴿:عاىل، وقال ت( 124م:نعا األ )﴾ َسالََتهُ ُل رِ عَ  جيَْ ثُ يْ  حَ اللَُّ أَْعَلمُ ﴿
 . ( 75:احلج)﴾   َوِمَن النَّاسِ  ُساًل َكِة رُ َماَلئِ لْ ا

 ؟ وفق القدرة الذاتية بةتس كما أبهن قول لاكم حُ  ام .1156
 اطع.قح الصريال مكذٌب للنصألنه لة؛ ن املًجا عو وخر  اكفرً   ربيعت هبذاول الق

 ؟قباس لا  ولرة القما خطو  .1157
رواه مسلم   ،(نالنبيو  يب متِ خُ و ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال ، ملسو هيلع هللا ىلصده بع بوةالناء عدّ  ايفضي إىل اهذ 

ابُوَن َقرِ ُلوَن كَ سَّاَعُة َحىتَّ يُ ب َْعَث َدجَّاوُم الاَل تَ قُ ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاوق ،(523)  يٌب ِمنْ ذَّ
  . (ْعِديب َ  َنيبَّ لنَِّبيِّنَي اَل  امتَُ ا َوَأاَن خَ  :" لاوق ".هللاِ وُل ُهْم يَ ْزُعُم أَنَُّه َرسُ ُكلّ نَي،  ثِ اَل ثَ 
 ( 22395اه أمحد )و ر 

 لقدرة؟علم وا ا ابلكتساهبا كن مور اليت ميألا  من وةبن لن القائل أبا من .1158
 م. لهطيابأن م هوو  ،الفالسفة عندوقع ا هذ

 ؟لو س لر وا نيبل ا بنيالفرق  ام .1159
 يد.ء بشرع جدامن جالرسول: 

 له.من قبدًدا لشريعة جم رًا أو شان  اءجمن : يبلنوا
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  ( 285 رة:بقال ) ﴾أ ح ٍد ِمْن ُرُسِلهِ ب نْي   رِّقُ نـُف   ال  ﴿:ىلله تعا جنمع بني قو كيف  .1160

 ؟  ( 253 رة:البق) ﴾ ح ٍد ِمْن ُرُسِلهِ نْي  أ  رُِّق ب  ال  نـُف  ﴿ :اىلعته وبني قول
 ياناإل لأص يفسل ر الني ب نفرق  ال قال:يُ أن  ة، وبيانهبتاللك ف يف ذال اختال

 ق بني ر ال نفر ا العتبا اذهب هم ف تعاىل،هللا  ندع  وصدق منقٌ حهنا ، وألتهمبرسا
و ت أجزامعمن  هللاكرمهم أ مبا مهتفاصل بين كناه أن لمنا نعأحد منهم، لكن

 ص.ئاخص

 عنه؟ ي ملنهيق اما هو التفر  .1161
 : ىلعاه تلقو يف  ورد ذلك  كما  كفر ببعض،ونض ببع نؤمن  املنهي عنه أن

 ضٍ عْ  بِب َ بِبَ ْعٍض َوَنْكُفرُ  نُ ْؤِمنُ  ونَ ُقولُ ي َ  وَ هِ لِ ُرسُ  وَ نْيَ اللَِّ وا بَ رِّقُ  يُ فَ وَن َأنْ َويُرِيدُ ﴿
   . (150النساء:)  ﴾ِبياًل َك سَ نْيَ َذلِ ِخُذوا بَ تَّ  ي َ يُدوَن َأنْ رِ يُ وَ 

 ء؟األنبيابني  لضالتفاة يقض  يف وي هني نب كانه له .1162
 ملسو هيلع هللا ىلص يبلنا إىل جاء رجل من اليهودل: اه قنأ دري يد اخلأيب سعن عف م،نع
صار لطم نألا منبك حامن أص رجاًل د، إن اي حمم ، وقال:ههجو م طل قد
،  للّ ول ا رسقال: اي  (مل لطمت وجهه؟)دعوه، قال: ، ف(هادعو ): قالهي! وج

 ت:قل البشر،  لىسى عى مو فطاص يالذ: و ه يقولعتسمي فدو هليرت ابإين مر 
 ال) :ملسو هيلع هللا ىلصال فق ،هين غضبة فلطمتخذتأد. و وعلى حممقال: مد؟ ى حموعل 
، فيقمن يفأكون أول ، مةاقيال ومقون يس ُيصعن الناياء، فإ  األنبنيب من وينريّ خت

ي  جوز  اق قبلي، أمأفري  أدئمة من قوائم العرش فالاقوسى آخذ بأان مب فإذا
   (. 4638ي )ر خالب رواه ا. (ورطلة اصعقب

رد أيضا:  بياء( وو األن بنيون  ال ختريّ : )ملسو هيلع هللا ىلصنيب قول ال  ق بنيفيتو ال كيف .1163
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 ل ، ه(مولد آد: ) أان سيد ملسو هيلع هللا ىلصع قوله ، م( ىتم بن س يونى علون ضل تف)ال
 ارض؟تعن مك هنا

بة  مغاضمن  بسبب ما حصل له  ملسو هيلع هللا ىلصس ويوننبياء، تقص األ يُنال ن أ ملسو هيلع هللا ىلص مراده
ويتطاول  ءهاسفالبعض  هقدر  من تقصين نم قاح الأيت؛ فيمهعنبه اوذهمه، قو 

ية  بعصوال ميةحلا وجه لىيل عا كان التفضلى ما إذل عمو حم يالنهأن  لوقيه، علي
 .وجه الفخر لىع لضيلتفا ونكي  نه، أومنهي ع، وهذا ى النفسوهو 

 ؟سالموال ، عليهم الصالةينهمضل بن التفاو انب يك اجلو  يأ يف  .1164
ئل  فضاوالدوا هبا أي يتال نيهلربااو زات عجواملا هبا ثو بعيت الائع ر ش الر باعتابون  يك 
ك ذل فسريو  ار، بعتاالا ذهب ضعبمن بعضهم أفضل ن هم؛ فإ آلحاد تتيت ثبال

ُهْم َمنْ  ﴿:تعاىلقوله   . (253 البقرة: ) ﴾اتٍ َضُهْم َدَرجَ عْ ب َ  َوَرَفعَ  اللَُّ َم َكلَّ   ِمن ْ

 ؟لرسلاأم   بياءناأل أفضل ما أيه .1165
 نبياء.  األ منل فضل أن الرسأ املتقرر

 ؟ لرسلافضل أ من .1166
ونوح،  ى وعيس هيم وموسى مد وإبراوهم: حم، ورونكذ ملزم اعالوا أفضلهم أول

 م.يل س تلا متوأ ل الصالةأفض له رسأنبياء هللا و يع مج لىوع

 ؟ لدليل على هذاا ما .1167
ُموَسى  وَ َراِهيمَ ب ْ إِ وَ  وحٍ ْن نُ مِ ْنَك وَ مِ اقَ ُهْم وَ يثَ  مِ نيَ  ِمَن النَِّبيِّ ْذ َأَخْذانَ إِ وَ ﴿ :تعاىل الق 
    (7ب: حزا ألا) ﴾اقًا َغِليظًاِميثَ  ُهمْ ن ْ مِ اَن َوَأَخذْ  اْبِن َمْرميََ  ىيسَ عِ وَ 

 السالم؟سل عليهم فة الر ظيو  ام .1168
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 : نهام ئف، اظرسل عدة و ل ل
  ﴾  نيُ اْلُمبِ   غُ اَل ْلبَ  الّرُسِل ِإالَّ َهْل َعَلى اف َ ﴿  :تعاىل الق ،املبنيالبالغ   -

     (35:ل حن ال)
 اللَِّ َعَلى ىَل و إِ عُ أَدْ  َسِبيِليُقْل َهِذِه ﴿:ىلتعا لاق ،ىلعاهللا ت ة إىلو الدع - 

   ( 108يوسف:) ﴾ ْشرِِكنيَ اْلمُ  نَ مِ  انَ أَ  اَحاَن اللَِّ َومَ بَ َعيِن َوُسبْ  ات َّ نِ مَ وَ  َأانَ  ةٍ ريَ َبصِ 
رِ اًل ُرسُ  ﴿:قال تعاىل ار، نذواإل التبشري -   ( 165ء:االنس)  ﴾  رِينَ ذِ َوُمنْ  نَ يُمَبشِّ
يِّ عَ ي ب َ ذِ الَّ  ُهوَ ﴿ :ىلقال تعا ،يتهاكز س وت و فالح النصإ  -  واًل  سُ رَ  نيَ َث يف اأْلُمِّ

ُلو َعلَ ْم ي َ ن ْهُ مِ  انُوا ِمْن َمَة َوِإْن كَ اَب َواحلِْكْ تَ كِ ُمُهُم الْ َعلِّ ي ُ وَ  مْ يهِ تِِه َوي ُزَكِّ ْم آايَ ْيهِ ت ْ
 .بل وإنزال الكتل الرساإبرس   يأ  ( 2:معة جل ا) ﴾نيٍ بِ ٍل مُ اَل ي ضَ  َلفِ قَ ْبلُ 

  رما األيه ية فويدل عليها كل آ ،غةائالز  ئدالعقانحرفة و ار املاألفكمي و قت  -
عبادة  نيد تفل و اطب ال ىء عل اباآل ة بعمتاك و الشر  والنهي عنوحيد تابل

 . جًدا  ةثري هي كو  اماألصن
﴾ ّرُسلِ َد الٌة بَ عْ جَّ حُ  َلى اللَِّ عَ اِس نَّ ل َيُكوَن لِ  لَِئالَّ ﴿ :اىل، قال تعجةحلإقامة ا - 

   (165اء:سنال)
 :ىلاتعل ، قادللعواق ت بني أفرادها ابحلامكو حلال وفص ممة األاس سي  -

ِبِع   َواَل تَ تَّ  اِبحلَْقِّ سِ اَبنْيَ النَّ  ُكمْ ِض فَاحْ رْ اأْلَ  يف  ةً فَ يلِ َك خَ انَّ َجَعْلَنااَيَداُووُد إِ ﴿
   (26ص:)﴾  اللَِّ يِل بِ َعْن سَ  كَ فَ ُيِضلَّ  َوىاهلَْ 

 ؟ ياءنبص هبا األتخ ا يتالما األحكام  .1169
 : ء ا األنبياص هب ختا م اليتاألحكامن 
  َذا ِإيَلَّ هَ ِحَي و َوأُ ﴿ :ىلعا، قال ت لة والرساة بو لن ا به  ُيصل الذي  ي حالو : امنه

 ( 19عام:األن)﴾  ِه َوَمْن بَ َلغَ بِ  اْلُقْرآُن أِلُْنِذرَُكمْ 
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  ل وعال، ج هللاي وحن ن فيما يبلغونه م مو و صمع ياءبنألاف، ةمالعص :انهوم
  هفي  عوقا إذ مهمن د ر فإن الواحالصغائما وأ ، رئان الكبصومون معمو 

 . ها عليم و ادي ًدا أنيكن أب ، والمنها لتوبة اب ابدر
ديث  يف ح  عن أنسورد  ، فقدقلوهبم تنامعينهم وال أام أنه تن ومنها:
  تنام ه، وال ينام قلبه، وكذلك األنبياءاعين انئمة ملسو هيلع هللا ىلص والنيب ": إلسراءا

  نيبالن يح أ، ويف الصح (3570) لبخاري ه اروا ".أعينهم وال تنام قلوهبم
  البخاري اه و ر  .(يبنام قل  يوال  تنامان، ينية إن عش ئعا)اي قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 (. 125لم)(، ومس1096)
  ل و رس قال  عنها قالت: ضي هللا ر ائشة فعن ع عند املوت، نو ريّ م خيأهن: ومنها

  البخاري  ه ارو ( خرةواآلنيا لدا بني خري رض إالي يبمن ن : )ماملسو هيلع هللا ىلص هللا

لرفيق   ا)يف :ضهقب قبل  قال نهأ ملسو هيلع هللا ىلص عت منهمس ا هنأ ا عنه، و (4586)
 ( 4438) ري اخلبا اهو ر   ضى.، مث قاألعلى( ثالاثً 

حيث  يب إال  نقربمل يُ ) : ملسو هيلع هللا ىلص، قال ونوتحيث يربون قء يُ بيااألن نأ ومنها:
  هللا  يشة رضئعاة ر جح يف ملسو هيلع هللا ىلص نيبالن ، ولذلك دف( 27) د محاه أرو وت( ي

 بض فيها. قنه ا؛ ألعنه
م   حرّ هللا إن) :ملسو هيلع هللا ىلصل قا، ء يانباألاد س جأل كأن أتاألرض حمّرم على  ها:نمو 

 (. 1047ذي )رواه التم .(ألنبياء ا داجسأ على األرض أن أتكل
اء  ي بناأل) أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص نهع د صحّ فق ،ونيصل و  قبورهم يف اء حيم أأهن ومنها:

  :ملسو هيلع هللا ىلصقال  لنيبا نأ د ر وو ، (6888)ر زالبرواه ا. (ونصل يف قبورهم ي ءٌ أحيا
م قائ وهو راألمح الكثيبد عنيب  ليلة أسري ىى أخي موسعل  رتُ مر )

 (. 2375)  لممس  راهه(. ي يف قرب يصل 
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 ل؟ ات اإلميان ابلرسمثر  ما .1170
 ثمرات:تلك ال نم

،  م الرسلرسل هلحيث أ ،م وعنايته هب عباده عاىل ب تهللاري رمحة  العلم بكب :ىلو األ
بدون  ف يعم كيهل  ينوابيو  م،هيدأي لىع قيمست ملاط ار صل اديهم إىلليه
 .ذلك رفة مبع ستقلال يي البشر  قللعن ا؛ ألتعاىل هللا

 . لنعمة العظيمةه اذه ىعل  الجل وع ره شك: الثانية
  هنم قاموا مبا وأل، هبم ليقي ا يهم مبعل والثناء  مهيمظسل وتعالر  حمبة : ثةثاللا

  ه. جو لو أمت ا ىعل  الشريعةبالغ ن إهم م عليوجب هللاأ

 رسل؟لا و حن  انيلع بجاالو  ام .1171
 :يتآلهو اهم فها جتاعلين اجبالو 

هم وأن ال نفرق التسبر و م هب  اإليان ، بعد مجيعاً هللا رسل قنا تصديب عليجي/ 1
و صدق  رين، أآلخاب رعضهم وكففآمن بب ، هللا ق بني رسل ن فرّ فم، ينهمب

  هللا ل قا، لكرميا رآننص القين، بكان من الكافر   ،بعضاً  ب وكذبعضهم 
  ﴾ يًناُمهِ  ابً َعَذا رِينَ ْلَكافِ اَن لِ دْ تَ عْ أَ وَ َحق ا  اِفُرونَ ْلكَ ا ُهمُ َك لَئِ و أُ ﴿ :ىلتعا

    . (151النساء:)
لى ع سالته غ ر نته، وبل أماى دّ أ له هللا ول أرسن كل رسجيب علينا أن نؤمن أ /2

 اً. افيحاً ك واضاانً يوبينها بوجه األكمل، ال
وَل سُ الرَّ ِطِع يُ  نْ مَ ﴿  :هللا ةعاط من ك ذلن ؛ ألهمفتالخمدم عو م هتعلينا طاع /3

وقال   ،(80:ساء الن)﴾ ْم َحِفيظًاهِ َعَليْ  ْرَسْلَناكَ َفَما أَ  ىلَّ تَ وَ  َوَمنْ  اللََّ  طَاعَ أَ  دْ فَ قَ 
     ( 64النساء:) ﴾  اللَِّ  نِ ذْ وٍل ِإالَّ لُِيطَاَع إبِِ سُ رَ  ا ِمنْ َسْلنَ أَرْ  َماوَ ﴿ تعاىل:
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 ميزهم هللا ن وأ، قاً وصد  وفضالً الً عمو  ماً ل وع اً قل خل مكأم هنأب تقدنعأن  /4
 . يانةاخلو ب ذلكن اع ونزههمعصمهم، و  هم،لغري  تتوفر الل ئبفضا

ال ، قنثىيبعث هللا أ بشر، وملالن رجاالً ماً كانوا يعمج  هللان رسل ؤمن أبن أن/ 5
﴾ ىرَ  اْلقُ ِمْن أَْهلِ ْم لَْيهِ ي إِ حِ و  نُ اًل َجارِ الَّ إِ َك لِ بْ ق َ ْن مِ َسْلَنا َوَما أَرْ ﴿ :ىلتعا

   (109:سف و ي)
 ريغ رىأخ م بطبائعمل خيصهو  الرجالمن  ارهماخت اىلتع ن هللاان أب ياإل /6

 مْ هنَُّ إِ  الَّ إِ  نيَ لِ ْرسَ مُ الْ َن مِ  َلكَ َوَما أَْرَسْلَنا قَ ب ْ ﴿ :تعاىلل اق، طبائع البشريةال
  ًة أََتْصربُونَ نَ ت ْ فِ ْعٍض ب َ ْلَنا بَ ْعَضُكْم لِ َجعَ ْسَواِق وَ يف اأْلَ  ُشونَ يَْ وَ  مَ االطَّعَ ُلوَن كُ َيأْ لَ 
 هنم ضطهاد، وأويناهلم اال ،رضونويتع ،( 20الفرقان:) ﴾ اَك َبِصريً بّ  رَ َكانَ َو 

ر  ئاسو ، ضر م امليصيبهو  ن،تأملو ي هنمق، وأح ريغبلون يقتقد ن، و يوتو 
ل قا، بني اخللق يةعاللا بهماتمر  صقنىل دي إ تؤ رية اليت البشالعراض األ

 قُِتلَ  اَت أَوْ ُل أَفَِإْن مَ سُ ِه الرّ قَ ْبلِ  نْ ْت مِ ْد َخلَ َرُسوٌل قَ  الَّ ٌد إِ ا حُمَمَّ َومَ ﴿ تعاىل:
ُتْم َعلَ    دْ قَ لَ وَ ﴿  ىل:تعال قا :ريةذو ج أزو ، وهلم (144حممد:) ﴾ِبُكمْ ْعَقاى أَ انْ َقَلب ْ

 .  (38الرعد:)﴾   يَّةً ُذرِّ أَْزَواًجا وَ هَلُْم  َعْلَناجَ َك وَ  قَ ْبلِ ُساًل ِمنْ ا رُ نَ َسلْ رْ أَ 
يف  يتصرفون ية، فالاأللوهئص خصامن ًا شيئ نو يلك م الهنأ انيإلا /7

  ن و لميع وال ، ة هللا ون يف إرادر ال يؤث، و لضرالنفع أو ا لكون ، وال ينو الك
ِإالَّ َما  ر ا ضَ  اَل ا وَ عً نَ فْ  نَ ْفِسيِلُك لِ  أَمْ ُقْل اَل  :}ليهع هللا عهمطل أن ي الب إالغي
  وُء ِإنْ  السّ سَّيِنَ مَ  َوَما  اخلَْرْيِ ُت ِمنَ رْ َتْكث َ اَلسْ  بَ ُم اْلَغيْ لَ ُت أَعْ اللَُّ َوَلْو ُكنْ  اءَ شَ 

 ( 188ف:عراألا)  {ِمُنونَ يُ ؤْ َقْوٍم رٌي لِ َوَبشِ  يرٌ َأاَن ِإالَّ نَذِ 
؛ ت راظاهلا ايت آلوا ت ار هبا عجزات الأيدهم ابمل أبن هللا نؤمن  نأنا يل ب عجي /8

 يما جاءوا به. قهم فى صدالدالة عل 
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د  ن املنازل عون يففاضل م يت؛ وأهنملسو هيلع هللا ىلصحممد  نالهم هو نبيأفضن أن مؤ نأن   /9
  اللَُّ  مَ لَّ ْن كَ مَ  مْ ِمن ْهُ  ضٍ بَ عْ َلى ْم عَ بَ ْعَضهُ َنا ضَّلْ ُل فَ تِْلَك الّرسُ  :} قال تعاىل ، هللا
ِح  و رُ بِ ُه يَِّناِت َوأَيَّْدانَ ْلب َ  َمْرمَيَ اَسى اْبنَ َنا ِعيي ْ َوآت َ َرَجاٍت بَ ْعَضُهْم دَ  َفعَ َورَ 
 ( 253 رة: قب ال) {ُقُدسِ الْ 

 حملمدية؟الة االرس صائصما خ .1172
 ها: ر منذكأ ،صائصاخل من لةمجباحملمدية لة استص الر خت
ُكْم الِ جَ ْن رِ مِ  َحدٍ َأاَب أَ ا َكاَن حُمَمٌَّد مَ :}اىلعتال ق ، الت الرسا ةخامتأهنا  /1

 ( 40:األحزاب )  {ٍء َعِليًما َشيْ ِبُكلِّ  َكاَن اللَُّ نَي َو يِّ بِ نَّ لااللَِّ َوَخامَتَ  ولَ َوَلِكْن َرسُ 
مد  حماع ابتب اً إالأحد دين نم ل هللا بقيال ، فابقةالس للرساالت  انسخة أهنا  /2

ْساَل  رْيَ  غَ َتغِ ب ْ ي َ  نْ مَ وَ :}تعاىل ال، قملسو هيلع هللا ىلص    َوُهَو يف هُ نْ َل مِ ْن يُ ْقبَ لَ ا ف َ  ِدينً مِ اإْلِ
ْفُس حُمَمٍَّد  ي ن َ ذِ الَّ وَ ) : ل وقا ، ( 85آل عمران:) { ينَ رِ سِ اخلَْ ِخَرِة ِمَن ااآْل 
  ملَْ وَ ُت و  يَُ مُثَّ  ،اينٌّ ْصرَ نَ   يَ ُهوِديٌّ، َواَل ةِ مَّ  اأْلُ ِذهِ ِمْن هَ  َمُع يب َأَحدٌ  َيسْ ِه، اَل بَِيدِ 

 (. 153)  رواه مسلم. ( نَّارِ  الْن َأْصَحابِ  مِ َكانَ   ، ِإالَّ هِ  بِ ْرِسْلتُ أُ ِمْن اِبلَِّذي ؤْ ي ُ 
اَيقَ ْوَمَنا  } اجلن: اىل مبينا قولل تع، قاسناإلو : اجلن قلنيإىل الثَ  مةعا أهنا /3

ْن َعَذاٍب مِ  ُكمْ ْر جيُِ وَ  وِبُكمْ نُ ذُ  ِمنْ  ُكمْ ِبِه يَ ْغِفْر لَ ُنوا َوآمِ َي اللَِّ ا َداعِ َأِجيُبو 
ا ريً  َبشِ سِ الِلنَّ  َكافَّةً   ِإالَّ  َوَما أَْرَسْلَناكَ  :}تعاىل ، وقال(31:قافحاأل){مٍ أَلِي

 َعَلى ْلتُ ُفضِّ ) : وقال ، ( 28سبأ:)  { ونَ  اَل يَ ْعَلمُ النَّاسِ  ثَ رَ كْ أَ ا َوَلِكنَّ رً يَونَذِ 
: أُ اِء بِ نِْبيَ اأْلَ    يلَ  تْ لَّ َوُأحِ ُت اِبلّرْعِب، رْ صِ نُ وَ  ،ِلمِ كَ الْ اِمَع وَ يُت جَ ْعطِ ِستٍّ
ًة، َكافَّ   قِ لْ ِإىَل اخلَْ ْرِسْلُت أُ وَ ًدا، جِ َوَمسْ  اُض َطُهورً رْ َوُجِعَلْت يلَ اأْلَ  َنائُِم،اْلغَ 
 (. 523)  رواه مسلم  .( ّيونَ بِ ِتَم يبَ النَّ َوخُ 
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 دسساالاملبحث 
 1  جعرا راء واملإلسق ابتعلي ما

 اج؟عر ملاو  راءساإلية قض يف نة لس هل ايدة أعقما  .1173
  ن م ملسو هيلع هللا ىلصه رسولبعبده و  قد أسرى ىلتعا هللان ذي أال ازماجل داقعتالا دونتقيع

  اء لسم اغ بل  حىت سماء لا  قصى، مث عرج به إىلاألجد س مل ااحلرام إىل داملسج
 .  مناًما يقظة الوكان سده، وجه حك كان برو أن ذلو  ة، ة واحدليل  يف السابعة

 ؟دثةحلاا  هذهع ى وقو ة علدلألا ام .1174
ْلَمْسِجِد اىَل إِ  رَامِ حلَْ َمْسِجِد الَْياًل ِمَن الْ ِه َعْبدِ َرى بِ سْ أَ ِذي َن الَّ ُسْبَحا:}ىلاعتل قا
 ( 1ء:سرااإل) {اْلَبِصريُ ِميُع َو السَّ ا ِإنَُّه هُ نَ تِ ْن آايَ مِ يَُه  لُِنرِ لَهُ وْ حَ  رَْكَناالَِّذي ابَ ى ْقصَ اأْلَ 

 ؟ نيوأ ج،واملعرا  ء ار ساإل ع وق رة كم م .1175
 كان مبكة.  دة، و حاو  مرةن كاك  لذ

 ؟قباالس  قول ل الليد ام .1176
  ت لبيد اعن أان بينا : ) ملسو هيلع هللا ىلص نيبلال: قال اق  عةعن أنس عن مالك بن صعص

ن مآلطست من ذهب بأتيت ف - جلنيالر  كر بنيوذ  - نقظاوالينائم ال نيب
 لئم مث زمزم ن مباءبطغسل ال مثن البطراق م ىلإ نحرال فشق من اانً ة وإيكمح
،  -الرباق- مارحلوفوق ا لغبن الو بيض دبة أاد وأتيت ب ،انً ا يإو كمة ح

ربيل.  ج ل:قا ذا؟ن ه: مليقا، الدني سماءلاا ىت أتينح يلرب ع جفانطلقت م
  مرحًبا به  . قيل:ل: نعمقا رسل إليه ؟ د أُ قيل: وق مد.حم :قال ك؟مع من يل:ق
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ابن  نمك ب ًبارحم :لفقا ليه،فسلمت ع مآدت على يت، فأجاء ءيجملا نعمول
 ونيب.  
قال:  ؟ك عم من: جربيل. قيل: و هذا؟ قال من، قيل: ةين اثال ء السما فأتينا
،  جاء يء نعم اجملبه ول  احبً قيل: مر و  م.عن :لقايه؟ ل إ سل. قيل: أُر  ملسو هيلع هللا ىلص دحمم

 . نيبو بك من أخ مرحًبا : االفق عيسى وُيىيى عل  فأتيت
معك؟ قال:  نمو  :لقي ل.يرب جال: ا؟ قن هذ: مليقثالثة، لاماء الس  ناتيأف

ء جاء،  ياجملم . فقيل: مرحًبا به ولنععمن قال: يه؟إل لرسقيل: أُ  . ملسو هيلع هللا ىلصمد حم
 .نيبو خ أ بك منًبا رحم :قال، فهعلي تمسل ف يوسفى عل  تيتفأ

 :لقا عك؟ومن م قيل:. جربيلال : قيل: من هذا؟ ق ، عةالرابء سما ال فأتينا
،  جمليء جاء  معنلو  بها حبً مر  :قيل نعم.؟ قال: يهل إلأُرس قيل: .ملسو هيلع هللا ىلصد محم

 .يببك من أخ ونقال : مرحًبا ف عليه لمتفس  سريدإت على فأتي
؟  معك  نومل: يل. قيرب ج : لقا؟  هذا نم ل:، قي اخلامسة ء اتينا السمأف 

  ء يجملم اا به ولنعحبً ل: مر م. قي: نعل إليه؟ قالرس. قيل: أُ ملسو هيلع هللا ىلص مد: حمقال
 ونيب. خ أ من ك ب ا بً حر م :لفقاليه، مت عسل ف هارونى عل ا أتين، فاءج
. عك م ومنربيل. قيل : ذا؟ قال : جه قيل: من ،ةدساس لاالسماء تينا أف

ء،  جا ءاجملي ولنعم به  ًبال: مرحقي. عمن القه؟ يلإسل . قيل: أُر ملسو هيلع هللا ىلص مدقال: حم
 مافل ، نيبخ و بك من أا بً : مرح، فقالفسلمت عليه سىو مى فأتيت عل 

 يبعث بعد ذيالم الغال اذب هر اي  قال: أبكاك؟ا فقيل: م، كىزت بجاو 
 من أميت.  دخلي  امم أفضله متأ ناجلنة م يدخل

؟ قال: عك م نمو ل: قي يل. رب جل: من هذا؟ قا :ل ، قيبعةساال ء سمافأتينا ال
  يء جاء ، عم اجملبه ولنمرحًبا . قيل: نعمال: ه؟ قإليسل أُر  يل:. قملسو هيلع هللا ىلصد حمم
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   .يبنو  ابن ك منًبا بل: مرحقايه، فت عل فسلمم هيراإبى عل يت فأت
ه  بيت املعمور يصلي فيا الهذ: ال، فقل يرب ج ، فسألترعمو ملاالبيت يل  فعفر 
 .  هميل عما خر ه آيلإون  يعودلك الم لفسبعون أم يو ل ك

ول، يف  يان الفأنه آذكل هجر وورقها  قالبقها كأنه نذا  ، فإتهىملنة اسدر ورفعت 
  نة  وأما جلا فيف ن ناطابال ا، أماهرانران ظوهنطنان، اب  انهنر  ار:أهنة بعأر  لهاأص

جئت   حىت تقبل ، فأمخسون صالةعليَّ ضت فر  مث رات،لفوا ليران فالنالظاه
لم  أع: أان ال. قون صالةس مخ يَّ عل  رضت: فتل قت؟ ما صنعال: قفى وسم

لك  ذ يقتطال تك أمة، وإن املعاجلل أشد  إسرائيجلت بينعا قد منك،  ناس ابل
، مث  ثالثني مثله، مث مث ،نيعبأر  اهجعل فلته ت فسأ، فرجعلهربك فس  ىلإ ارجعف

 ،لهفقال مثى وسم تيتثله ، فجعل عشرًا، فأ ممث ،رينل عش جعف ،هل مث
ل فقاا، مخسً  هاعل جت: قل ا صنعت؟م ل:اقفسى مو  تيتفأ ا،ها مخسً فجعل 

ن ع فتوخفيت ضيت فريضمأين قد نودي إ، ف: سلمت خبريقلتمثله، 
 (. 164لم )مسو  (،3207) ري بخال ا اهرو    شرًا(.ع  احلسنة زيأجي، و عباد

 راج؟املعو  سراءاإلليلة و  مو ي ال بفحتالاكم ح ما .1177
 .بتدعم صيص ال جيوز، وأمرتخلا هذا

 سابق؟كم البب احلس ما .1178
 نها: كثرية، وم  ب اسبفيه أ
 الصحة.و  قةالد جهعلى و املعراج ء و سراإلوقوع ا ليخ ر ات  رفعيُ  ال - 
أو   رلتذكّ اب نةديملا يف خاصة له بةاسمنه ل لجع ملسو هيلع هللا ىلصالنيب مل يثبت أن  - 

 ت.عباداال
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يف    لصحابةاال حىت من ين، و دشالراء خللفاا نم أحد  ت عنثبي مل - 
 ت.عبادامن المعني مر أب ة لقضيا دهم هلذهتعاهشأن 

دم ا عأيض، و اليومي لمعال لعطتباس مصاحل النف قيم بتو ايقالمن اخلطأ  - 
مل   رٌ أم ، وهاناسبة املهذه  بسبب يوميف هذا ال لألوالد يمعل ت مناالستفادة 

 رفا.قال وعع يبغر  وه بلعة،  لشريا هب ت أت
مل يثبت   أمٌر مبتدعحمدد  اتريخ  ضية يفلقا هل هذتناو ت رات اضحم يصختص  -

 هللا.   محهمحل ر اصسلفنا العن 
 .يومل هتنئة يف هذا الل رسائإرسا -
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 سابعث الاملبح 
 1  خرليوم اآلاب  نامياإل

 ؟ خرآلمصطلح: اليوم ا ومليا ذا ى هلع  القنطا أملاذ .1179
 .ناا اإلنس فيه  ونيكليت سا األخرية ا املرحلةللداللة على أهن

 ؟وم هبذا الي ميان اإل ئدواف ام .1180
 خر:اآل م يو لإليان ابا ئدواف نم

  .وض استعدت للبذلعِ ل ذا علمت افس إالنأن   -
  . اتهفص و ء هللار أمسااث ر آو ظه  -
  .ومني واملظل صدور املؤمنني اءفش  -

  . ته يف الدنياير مثر ه ومل مل ع عملعلى كل  يندم ملسلم الا نأ - 
  .ديفر ب سااحل نأ - 
  وأصحابه.  هنصاب إىل قحل ااع إرجاحلرص على  - 

 ؟رخوم اآل لياب نامياإل ماأقس  ام .1181
 ن مفصل.امل، وإين جما إيقسمان: ا مه

 ن؟ كالر  اجململ هبذا مياناإل ققح تكيف ي .1182
ة  لصحيحلة ااألد ت بهرب أخ امم ،ت و ملا بعديكون كل ما سيان بإلابيتحقق 

 .لى وجه اإلمجالة عرُيصلا

 

 ة الكربى( )القيام   م اآلخر شقر: اليو عمر األ لدكتورب اكتا  ةبقراء انصح ، العلم والفائدةملزيد من  -  1
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 ؟ركنال صل هبذافملا مياناإلحقق كيف يت .1183
 ى حدة، عل  خر آلام و الي اياضق منة قضي لكى  عل صّب اإليان نن ي أب ققحتي
وابلبعث  ،حدة ه ونعيمه علىعذاب، وبةحد على ؤال القربس أن نؤمن بىن عمب
 دلة. به األ ربت خأ ام رخآ إىل وهكذاحدة،  عاد علىملاو 

 خر؟ا اإلميان ابليوم اآليقتضيه يتلا ايما القضا .1184
 بتداء: ا نها وم ،ثحبملا ا هذ يتضمنها  ايضااك قنه

 ى. رب كلصغرى اال اعةس لا شراطأب لقتعي  ما: ىلو األة القضي
، دٍ حأم على كل توت حسيموت، فامل أحدٍ كل   نأب  انياإل انية: ثالقضية ال

  .رمو ن أعده موما سيكون ب

 ؟ ومية هذا اليأمه على داللةلا ام .1185
 لته تظهر من جهتني: الد

 . ه يفا م ذكري أو بيان تابل نكر ل ا اذهلت ناو رآن تالق يف سورة  كلأن   :األوىل
 . أنهش على عظيم ن للداللةلركا ذاعلقة هبتامل ءامسة األثر ك  :انثلا

 وم؟يا ال ذالواردة هل مساءألا ام .1186
 :مساءألا ك من تل 
عة، الطامة، الساعة، يوم  اقو لا، صاخة، احلاقة ال، التناد مو ي خر،آلا ومية، الالقيام

  .ب اس حلا  املوعود، يوم ليوما ،ةيشاغل، ازلة ، الزلادعاملم يو  ن،تغابال
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 1  ساعةلاشراط أب علقيتا مول: األلب طامل

 ا؟حً اصطال ساعة لتعريف ا ام .1187
 امة.القي يهلذي تقوم فقت الو ا يه

 ية هبذا؟ التسم ببما س .1188
َن  َعِن السَّاَعِة َأايَّ  أَُلوَنكَ سْ يَ  } :ال تعاىلكما ق  بغتة، يتأت اهن أل لك:ذت بيمسُ 
فهي  ( 187األعراف:){وَ الَّ هُ إِ  ِتَهاَوقْ ا لِ هَ يلِّ جيَُ  اَل  ِعْنَد َريبِّ ا هَ ْلمُ عِ ا منََّ َها ُقْل إِ اسَ رْ مُ 
 . ةبصيحة واحدهم يموت اخللق كل ن، فافلو غلناس او   يتأت

 ؟عة(اس ال) ح لملصط رعيةات الش ما اإلطالق .1189
 ثالث:  عانٍ هبا م اد ر يُ و  طلقاعة تُ لس ا أن

  قامت  دقف ت ام من، فن نساهبا موت اإل داير ، و رىصغالساعة الاألول: 
 عوامل اآلخرة. لو أ هو لذيزخ الرب ا امل ع يف وت مله ابوللدخ هتقيام

ة يف الساع رادة بلفظملا وهي ، ة الكربىا القياماد هبوير  ، ىرب كلعة ااالس : ينثاال
 . ( 63األحزاب:) {اَعةِ  َعِن السَّ اسُ نَّ لَيْسأَُلَك ا :}عاىله تلو ، كقنآالقر 

 اعنه رضي هللا ةش ئان ععاحلديث  يفا مك  ،حداالو  أهل القرنت مو : ثالثلا
عة،  سالان ع هو أل س ملسو هيلع هللا ىلص موا على النيب دقاألعراب إذا نت كا  ت:قال

ركه  يدمل ذا إن يعش ها فيقول: )م سنً ثهدحأ إىل راعة؟ فينظس مىت ال
مات   ا. فإذموهتم عين: يماش ه لاقلساعة(. كم اىت قامت عليح اهلرم

 (2952)  مسلمرواه  قيامتهم. قامت :قالقرن فإنه يُ لا هلأ

 

 : القيامة الصغرى. رشق انصح بقراءة كتاب الدكتور عمر األ ، الفائدةملزيد من  - 1
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 ء؟ ماعلللر آخ مين تقس هل هناك م .1190
   ربى.وك، ىووسط  ،ىصغر  :معانٍ  لساعة هلا ثالث ا ل:قاهم بعض ،معن

 ف؟اصو أله اذقصود من هاململعىن ا ما .1191
 .موت الفردغرى: يعين ابلص

 . القرن هلت أطى: مو وسلابو 
  . ىكرب الة ماى: القيلكرب واب

 ملا سبق.  ةر عبا ل ايفاختالف ط وهو فق

 ؟ اذاهت ة ابعتبارالساعشراط  أ ما أقسام .1192
  َهلْ ف:}ول هللاقعها مأشراط كربى، وجيو  ى،غر ط صأشرا :منيقس  إىلم قس تن
 ( 18:مد حم) {ْشرَاُطَها َجاَء أَ  دْ فَ قَ  ةً ْغتَ ْن أَتْتِيَ ُهْم ب َ أَ  ِإالَّ السَّاَعةَ  نَ ْنظُُرو ي َ 

 ى؟ ر غص اط الشر ابأل ودقصما امل .1193
ة ساعلا قدمتتليت اط الصغرى هي راشاأل نأاىل تع هللا همم رمحل الع لأه ذكر

قبض  ثل: ع، مالوقو  دةاتعم لهاصيف أون وتكولة، متطا   بعيدةنٍ ربى أبزماكلا
 مور. خلا ب ر ، وظهور اجلهل، وشمالعل 

 ى؟ رب ك ط الراشابألما املقصود  .1194
 ريا غذاهت يف نو كة، وتريعة سكشيو  بةعة مقار سااليام تقارب قليت هي ا

 .اهبمغر  نمس مش ، وطلوع الالدجال، و ناخ الد، ك عوقو ال تادةعم

 ى؟لصغر الكربى عن ا طاألشرا تلف خت  مب .1195
 :  قو ر ف عدة ف منتل خت
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   ا موأة، زمنة كبرية مديدأب ةعاس غرى تتقدم قيام الص شراط الن األأحدمها: أ
 ا. دً ام الساعة جيققارب هي اليت ت  اط الكربىر شاأل

  غري  اى فإهنا يف ذاهترب لك اما وأ ا،هتا ذة يفادمعت رىصغال أنخر: هو آلوا
 .ةداتمع

 ؟هعدممن ابعتبار ظهورها  اطاألشر  قسامما أ .1196
 أقسام: ةالث ثإىلعلم الل أه قسمها 

 ى.قضانو  رل: قسم منها ظهو األ
 . ثريك تابع و ت ل يزا والالثاين: قسم ظهر 

 ن.آل اىلمل يظهر إ قسم الثالث:

 ؟راطشاأل جهةمن  مةايقل ابم األقسا  هذهارتباط  ام .1197
الثالث القسم ا وأم غرى،لصا اعةالس ط شراأ من ماوالن فهسمان األقال امأ

 ى.لصغر اط ار األشعض بو  ، ىلكرب اط شرافهو األ

 اط الصغرى:شر ألاب  ما يتعلق الثان: ب املطل

 رى؟صغلاة عاس ال ما أشراط .1198
 :ي ل يمنها ما  رونذك ، ًدارى كثرية جالصغط الساعة راأش

  هللا ول ال: قال رسق د ن سعب سهليث دحفي ، فملسو هيلع هللا ىلصيب لنا ة ثعب :فمنها
  خاري الب ه او ر  . ادمهفيم ويشري إبصبعيه (اتنيكهوالساعة   أانثت بُع) :ملسو هيلع هللا ىلص

  ة بابوضم الس ) : س وفيهأنن ه عحنو  (2951) سلمومل .(6504)
   لوسطى(.وا
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  يح حِ صَ ، رالبزا رواه  .(ةلساعسم اثت يف نبع) ال:ق ًعارفو  مجبري أيبن وع
 . (808 ، 5143) عاجْلَامِ 

:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لو سل ر ا: قل قا  الك بن معوف  : فعنملسو هيلع هللا ىلص لنيبت او م ومنها:
 .(3176)  خاري لبه اروا...(  ،مويت :اعةلس ا ني يديسًتا ب اعدد)

عدد  ا ًفا: )نآكور املذ عوف  حديث يففقد جاء  دس، فتح بيت املق نها:مو 
ا  هذ مت  ددس(، وققامل تيح ب) وفت، وذكر منها: ( عةسالا يديسًتا بني 
 ة.جر اهل رة منسنة ست عش   طاب خل ابن   عهد عمرالفتح يف

بني   ا ستً  داعد) ق:سابلعوٍف اث  حديء يفجاد فق، اسعمو  ن عو طا :نهامو 
 . لغنم(ص ااعقكخذ فيكم  ن أيوذكر منها: )مث موات( ةيدي الساع

  ص )قعاله: لوقوع ، وقو ا ريكثلا ت و ملهو عبارة عن ا (مواتن ) :ولهقف
 فجأة. فتموت  يءش وفهاسيل من أنلدواب فيب اييص ءام( هو دنغلا

م  تقو  ال) ل:اق ملسو هيلع هللا ىلص لنيبن اع  يرةأيب هر ن فع، وةنبل ل عنيدّ امل ر و ظه  ومنها:
  أنه  معز  كلهم يثالثني كذابون قريب من  نو دجالة حىت يبعث عساال

 . (157لم )سم(، و 3609)  ارياه البخو ر (، هللا رسول
ىتَّ ُة حَ اَل تَ ُقوُم السَّاعَ ) :ملسو هيلع هللا ىلص ال رسول هللاق ل:اق ن ويف حديث ثواب

 مَّيِت أُ  نْ  مِ تَ ْلَحَق قَ َباِئلُ 
ُ
يف   نَُّه َسَيُكونُ َوإِ ، اَثنَ وْ ا األَ و ْعُبدُ شْرِِكنَي، َوَحىتَّ ي َ  اِبمل

ابُوَن ُكّلُهمْ أُمَّيِت َثاَلثُو    . (ِدييبَّ بَ عْ نَ  نَي اَل  النَِّبيِّ امتَُ َأاَن خَ َنيبٌّ وَ ُعُم أَنَُّه يَ زْ  َن َكذَّ
 . ( 2219) ي ذمالت  رواه

  قال  : لاق  رةري، فعن أيب هازجض احليف أر عظيمة ر ر انظهو  ا:نهوم
ز ض احلجاج انر من أر  ختر ىتح م الساعة تقو ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ول هللاسر 

 (. 2902) مسلمو   ،( 7118البخاري )رواه  .(ى ر ببصبل عناق اإلأء تضي
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ى  ل عملال ر رب ا يدو  حىت ة،لصدقاعن  ستغناءاالو  لاملضة ااتفاس: ومنها
 ت ر ظه العالمات اليت هذه منو  د، أحا هل قبي فال  تهقدصو س مباله النا
ويف  ز عبدالعزي نب ر عمؤمننياملأمري  دعه ويف  ،ةلصحاباعهد  يف

ة،  ساعال مايق إىلد وتظهر تجدل ت زات ، واللة العباسيةالدو  صوربعض ع
ة حىت يكثر  الساع تقوم ال)قال:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو رس نأ ريرةأيب ه فعن

، ويدعى إليه  صدقته قبلن يم ل املارب  همّ يُ  فيفيض حىت، املال فيكم
 (. 157)لم مس(، و 1412) اه البخاري و ر به(  يلأرب  ل: القو في لجر لا

نَّاِس َزَماٌن  لَلى الََيْأِتنَيَّ عَ ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب موسى  أيبن عو        
ُد َأَحًدا أيَْ  ِة ِمَن الذََّهِب، مُثَّ قَ دَ يِه، اِبلصَّ فِ  الرَُّجلُ  َيُطوفُ    ( ِمْنهُ  اهَ ُخذُ اَل جيَِ

 (1012)  مسلم  (،1414البخاري ) هاو ر 

ال  ق ل:قا يب موسى يث أحد ي ففتابع ظهورها، تنت و فلرة اثك  ومنها:
ُح ْصبِ ِم. يُ لِ ُمظْ لْ لَّْيِل اتَ ًنا َكِقَطِع الفِ َعِة ِإنَّ َبنْيَ يََدِي السَّا): ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاو رس

ُد ِفيَها  ُيْصِبُح َكاِفرًا. اْلَقاعِ ا وَ ْؤِمنً مُ  يسِ يُْ ًنا َوُيِْسي َكاِفرًا، وَ الرَُّجُل ِفيَها ُمْؤمِ 
  َها َخرْيٌ ِمَن اْلَماِشي، َواْلَماِشي ِفيَها َخرْيٌ ِمنَ ُم ِفي ائِ قَ اْلَقائِِم، َوالْ َن  مِ رْيٌ خَ 

  ،ِبُسُيوِفُكُم احلَِْجاَرةَ ْواَترَُكْم، َواْضرِبُوا أَ وا طِّعُ َوقَ ، مْ ِقِسيَّكُ  اِعي. فَاْكِسُرواالسَّ 
َتُه، فَ لْ َعلَ  ِخلَ  دُ نْ إِ فَ    ( 19730) دأمحرواه .( آَدمَ يَنْ  ابْ رْيِ َيُكْن َكخَ ى َأَحدُِكْم بَ ي ْ

 (. 4259د )وأبو داو 

 متقو  ال) قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللاسول أن ر  هريرة  يبأ فعن ،كقتال الت : هاومن
ة املطرق ناكاجمل وًما وجوههمك، قلت ا نو لمس امل اتليق حىتالساعة 
 (. 2912م )مسلواه ر عر ( الش  يف ونيش و  شعرال يلبسون
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 او تقاتل  ىتح وم الساعةال تق: )ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاو سر  ال: قالقهريرة  يبأ عنو  
ذلف   هالوجو محر  نيعألر ااغصاتلوا التك ر، وحىت تقالشعهلم ا نعاقومً 
(، ومسلم  2929ري )لبخاااه و ر . (رقةطامل ناهم اجملهو جأن و نوف كاأل

(2912 .) 

إذا  ) : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  : قاللاق يرة ر ه أيب ، فعنةألمانضياع ا ومنها:
د ذا ُوسِّ إ)قال:  ؟ا هتوكيف إضاع قال:. ة(عاس ال رظتنة فانماألا يعتضُ 

 (. 6496ي )رواه البخار  ة(.الساع ظرنتفا غري أهلهإىل األمر 

ل  جار ال ، وقلةهور الرابر، وظو اخلمب شر ، و لهجلا ظهور م، و ل عقبض ال ومنها:
 أنس  ، فعنرة الزانوكث ،-تلقال يأ - ثرة اهلرجالنساء، وكوكثرة 

ت  ويثبم ل علا رفعي أن ط الساعة شرامن أ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا ول رس : قالقال
ن  م نإ) ر:اآلخ حديثه ويف، . (2671(، ومسلم )80رواه البخاري )اجلهل( 
ر  كثوي مر،خلاب ويشر  ،جلهلظهر اوي، لملعقل اأن ي عة:اس لاأشراط 
رواه   .(احدلو ا قيمال ةأر ما خلمسني نيكو  ل حىتارجويقل ال النساء

    (. 81)مسلم
عة  االس دي ي ني: )بملسو هيلع هللا ىلص ول هللاسر قال  ال:ق  بن مسعودث ايدويف ح
 (. 7695)  اينرب ه الطروااب(. لر ا يظهر

  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولقال  : قاال مانه عهللا رضيعود سبن ماو ن أيب موسى عو 
ر فيه  ثك، ويلمعلا ع رففيها اجلهل، ويل  ز ين امً ايأ دي الساعة إن بني ي)

 ( 2672)  ، ومسلم(7062)البخاري اهو ر  .(ج القتلج، واهلر اهلر 

ة أن  عاشراط الس من أ)إن : ملسو هيلع هللا ىلصول هللا سر  قالقال:  ة رير أيب ه نعو 
ويكثر   شح،لا ويلقى  ،لفنتهر اظتالعلم، و ينقص و  ان،زمرب اليتقا
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خاري  الب  هاو ر  تل(قلال: ) القتل اهلرج؟ قا ام، و هللا سول اي ر  : اقالو . (جاهلر 
 (. 157ومسلم )(، 6037)

  ل رسول هللا قال: قا  نسأ عن، هي يف بنائهالتبااو د اجاملس ة فر زخ ومنها:
  د رواه أمح(. جدملسايف ا سنالا تباهىحىت ي اعةالس تقوم  ال): ملسو هيلع هللا ىلص

(12379 .) 
  رواه . (دجاس ملا يفاس الن ىهاتبة أن ياعالس  شراطمن أ) : ايةرو  ويف

   (.689)  نسائيال
  قلياًل، ا إال وهنال يعمر  مث ،هباون باهيت": ىلعا ه هللا تمحر  لبخاريا لوقا
 ا.اية بزخرفته العن باهي هبا لتفا

عن   س النا ليشغ ذلك  ن أل د؛املساج ةفخر ن ز ع ر ى عموقد هن
 من سانلاأكنَّ " ملسجد النبوي:اد جديبت أمردما نع قال و  ،مهتصال

 . (96 /1البخاري )  ."سنت النافتفو تصّفر ّمر أك أن حت ر وإايطامل

أله  عندما س  ملسو هيلع هللا ىلص يب قال النل: قا هريرة أيب  ن، فعياننبيف الالتطاول : ومنها
  نخربك عسأو  ل،سائال نملم أبعول عنها ئس امل ما ة: )عاربيل عن الس ج
 عاءول ر طات ، وإذاشراطهاك من ألربتها فذمة دت األولا إذا: هطار شأ
د  وألمح ،(. 8) ملس، م (50)اري خالب  .ذاك من أشراطها(فان ينلبا يف ئمبهاال

 . (رب لع)ا :ل قا ملسو هيلع هللا ىلص ن النيبملسند أا يف
يف   س النيتطاول ا )حىت  يرة مرفوًعا: هر أيب ديثوللبخاري من ح

 يان(. البن
شهور:  امل ل جربي حديث يف ا ُيً صر ك ذل ا جاء كم  ،هاتة ربمألا دل ت أن  ومنها:

 (. 4499رواه البخاري )ربتها(.  ةماألولدت  ) إذا
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: قال رسول  الق  هريرة أيب ، فعنمانالز  ارب قت واق و األسب ر اقت: اهنمو 
   (10943أمحد )ه روا( زمان رب اليتقا حىتالساعة  متقو ال ):  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ب  ر يتقا حىتعة اس ال قومت: ) ال ملسو هيلع هللا ىلص هللاول ل رساققال:  نه عو 
  معة ون اجل تكة، و عجلمكا  شهرون الكالشهر، ويكة  سنال ونتكف ناالزم

  اه رو  .(ةتاق سعفالساعة كاحن و ك، وتاعةس ل كا  مو يلويكون ا كاليوم،
 (. 2332)  والتمذي، (10943)  دمحأ

تظهر الساعة حىت  تقوم ال) قال: ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا ر أن  ة ر يهر  يبوعن أ
 (.10724)   محده أ او ر  . ق (اب األسو قار تتب، و الكذ رويكث ،الفنت

هللا   لرسو  : قالقال هريرة أيب  ، فعنألزمنةا ذهه  يف شركلاظهور  :ومنها
 على ذي سٍ نساء دو  رب إليات ط تضحىت ةعاس التقوم  ال: )ملسو هيلع هللا ىلص
بخاري  ل ه اروالية(. هاجليف ابده انت تعالذي كية دوس اغط ولصة، وهاخل

 (. 2906، ومسلم )(7116)
 رفعميت مل يسيف يف أال ضعو  اإذ: )ملسو هيلع هللا ىلصول رسال قال: قال ابن وعن ثو 

أميت ئل من باق عة حىت تلحقاس لم اقو وال ت، مة ياوم القي إىل  اهعن
  اود رواه أبو داحلديث.  ...( اثنو ألا أميتمن وحىت تعبد فئام  كنيملشر اب
 ( 2202)  ذيمت وال (4252)

ل  ل رسو قال: قا رة أيب هريعن ف، رًااأهنو  وًجاض العرب مر أر د و ع نها:مو 
وهذا  (، ارً اوأهن  اجً و مر  عرب الرض عود أحىت ت اعةالس م قو تال ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا

  ستعود وأهنا  رًاهنانت مروًجا وأكا  عرب أن أرض ال ىل علة الفيه د حلديثا
 ( 157)  سلمه مرواوصدقنا.  ملسو هيلع هللا ىلص ه خبرب  ا نكانت، آمكما  
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:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا سول ال ر ققال:   ة هرير أيب، فعن لنبات ا لةطر وقامل ةر ثك  نها:مو 
  الر و ملدا يوت ب اهمن نّ كِ ال تُ  السماء مطرً ر اطمت ة حىتساعوم ال)ال تق

 (. 7564) درواه أمح .(شعرلابيوت ا إال  منهِكنّ تُ 
 يطر ) ال تقوم الساعة حىت : ملسو هيلع هللا ىلصهللا ل رسول قال: قا وعن أنس 

 (. 12452)  دأمحرواه  (. شيًئا رضتنبت األًما وال عاا رً مط سانال

 متطروا، لسنة أالَّ ا ليس: )ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاسو ر  لاققال:   ةهرير ن أيب عو 
 (. 2904) سلمم  هاو ر . ت األرض(وال تنبروا ومتط امتطرو ن أ سنةلالكن و 

رسول  لاقال: ق هريرة  ن أيب، فعهبذ منل جب عن فرات ر الس حَ  ومنها:
 لتتهب يقذ عن جبٍل منات لفر ار س ُي ىتح ةوم الساعال تق) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

م: نهم جلكل ر قول  يعني و تس و  عةس ئٍة تن كل مام لتيقف سناعليه ال
  : رآلخا ثدي احلويف، (2894لم)رواه مسو( ي أجنلذ اان أ أكوني أن لعل 
 (. 2894)(، ومسلم  7119)بخاري ل ا رواه .(ا ئً ه شيخذ من أيفال هر ضح فمن)

خذه ن كفانس إلا اءز جأ ضعبم ، وتكل ست لإلنع واجلمادالسبا م اكال  ا:نهمو 
كليم ت يفل ويلطا هريرة أيبث حديفي ف ه،دعبمن  أهله لعمبا فخيربه 

  بني  ن أمارات ة ممار ا أ) إهن ل: قا ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبان نم، وفيه أعي الغرال لذئبا
ه  ثه نعال ع حىت حتدّ جير ال ف رجخي أن لك الرجأوشقد  ،ةاعس لاي يد

 . (8063)  دأمحرواه   (.بعده أهله ث دحوسوطه ما أ
ال  ق ل:افقوفيه  - ةصقلكر اوذ  - سعيد اخلدري يبأ نع ه ل ةياويف رو 
يكلم  حىت م الساعةتقو ال  بيده  يلذي نفس او  ، صدق)  :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

مبا ذه فخ هرب خي، و لهنع كراة سوطه وشعذبجل الر ويكلم  ،اإلنسالسباع 
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 د.بعع  يقذا ملهو  ، (11792رواه أمحد ) ه(عده بهل دث أأح

قد  ، و منيسل ملا  يدى عل  ل الدجالقب تحها ، ويكون فيةنيطنطلقس ح افت :ومنها
  ى حمة الكرب ل امليف  ومقتال الر  دعب ن و كالفتح ي اذهل أن الدلي دلّ 

  نية نطيقسطال ىل مدينةهون إٍذ يتوجعندئف ،يهممني عل سل ملر ااوانتص
ث يداحل ففيل، ي هل التو  بريتكم الوسالحهل، قتا الب هلم هللاها فيفتح

  الرب يفا ه نم بنادينٍة جمب ممسعتقال: ) ملسو هيلع هللا ىلصيب نلا ن أ  رةهري عن أيب
 ىتالساعة ح ومتق)ال  : . قالهللا لسو ر  ا: نعم ايو لار(؟ قيف البح بنوجا
وا  اتل يق فلم او ءوها نزلذا جاحاق، فإ إسبين من ألًفا ونبعا سهيغزو 

سقط أحد يفرب، أك هللاو هللا االه  إللوا: القا هم،س ب وايرم ومل حٍ بسال
نبها  اجسقط  فيربأك  وهللا ه إال هللاإل ال : ةالثاني لواو قي مث ا،يهجانب

موا،  غنفيها و فيدخل  مفيفرج هل ،كرب أهللا هللا و ال إ لهإ قولوا: ال ي خر، مث اال
د  ل قجاالدإن فقال: خ، صريال مهءئم إذ جاالغناقتسمون هم ي ا مبينف

 (2920)  لممس  واهر    ن(.عو يرجو  شيء  كون كليت ، فجر خ

 ىلإ جر خي مل هنإفن أيًضا آخر الزما ن يفوذلك يكو  ،اينالقحط جو ر خ: نهامو 
يه بعد  عل جتتمع ة و لطاعابس ناال هل تدين  ،ناطحمن ق جلوهو ر اآلن، 

 رة هريأيب ن ع شيخانروى ال لزمان، فقدا ريتغد عناق، وذلك ت اف
طان  حق من جلج ر ر خي ىتح الساعة متقو  ال: ) قال ملسو هيلع هللا ىلص  سول هللاأن ر 

(، ومسلم  7117بخاري )لا  اهرو  صاحل. جلر  (، وهوصاهلناس بعا يسوق
(2910) . 

تقوم  ال : )ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا ال: قالق  رةير ه يبأفعن  ،ودليه: قتال اهاومن
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ئ  حىت خيتب ونم املسلمههود فيقتل ي الن سلمو يقاتل امل ىتح اعةس ال
 اي ممسل  اي ر:شجاحلجر أو الل قو ، فيوالشجر احلجروراء  من اليهودي

ر د فإنه من شجإال الغرق .هقتل فا لاعتي ففل خ ودييه ذا ههللا عبد
 .  ( 2922) م لفظ ملسلل ، واعليهمتفق   (يهودال

ابن   هإنقال: شهر فيُ لال أو  ى اهلالل يفر ين أناه ، ومعاألهلةانتفاخ : اهنوم
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول قال  قال: عود  بن مس فعن عبدهللا أو ثالث، نيليلت

  يف ينا لبأل ا هحح وص  ( 877)ينرباطل ارواه  .(هلةاأل فاخانتعة اس ال)من اقتاب 
 (. 5899) ِمع َصِحيح اجْلَا

 ىرب عة الكساط الراأش ثالث: لا لب طامل

 1  دي هما يتعلق بظهور امل: الو أ
 عنوان؟ ذا الهب ودقصما امل .1199

وله من حرية ملن ك  امورً يديه أون على تكو  ديه هللا، يهشخص ر و هيُراد به ظ 
 مان.ز آخر ال سلمني يفملا

 هور(؟ ظ )  ةر ابام عتخدس امت ملاذا  .1200
ش  عي وي اجودمو كان و  هف نه، شأع رتفوي ه،صالح و  رهمأب اسنر على الهيظسنه أل
 والصالح. ريحلكم عليهم ابخلمره اب أ مّيزتسي لكن م،نهبي

 

  رواآلاث يث ادر يف ضوء االحتظاملن يدامله)  تاباجعة كر ح مب انص ،ع و ملوضحول هذا ات ما و علملمن ا ملزيد -  1
  ن حزمب ا ردا  من طبع  ، يم البسيتلعظ عبد ا عليم بند العب  تور : دكال للشيخ.. ( ةالصحيح 
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  املهدي؟نسب  وه ام .1201
م  كاس  هأبين اسم كو ، فيملسو هيلع هللا ىلصلنيب كاسم ا  هامسحيحة، وأن صة السنلاورد بذلك 

نت رسول  ب ة مفاط من ذرية هوو  ،دهللاعب نبمد حمامسه:  ، فيكونملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا لدوا
 : كثري  ابنقال . مانه ع رضي هللالي ع بنسن حلاد ولمن  ه ل أنوقي ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ( ا.ه سين حلاي طمعلوي الفاال وهو حممد بن عبدهللا)

 دي؟ سم املها يف ر السابق ريالتقى لعما الدليل  .1202
لدنيا إال يوم  بق من الو مل ي : )ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  عن عبدهللا بن مسعود قال: قال

امسه  يواطئ ،هل بييتن أم أولطول هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال مين 
  ( ا وجورامل ا وعدال كما ملئت ظيأل األرض قسط ، ه اسم أيبي واسم أب ،امسي

 1. (8242رواه أبو داود )
بييت ل أه من جلر  رب العيلك حىت نيا دال يضق) ال تن :ويف رواية أخرى

   مذي وأبو داودالت  هروا    ي(. امس مسهطئ ااو ي
من  دي امله) ول:يق ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ولرس مسعت : تا قال عنهي هللا ضسلمة ر  وعن أم

 (2230مذي ) ت الو   (4284)  أبو داود اهرو    . طمة(فا دن ول ميتت ع

 لة؟ألداب نةو ر ته مقاما هي صف .1203
ب ذه دقإذ  ،غنيلصدن اتني م خفيف شعر الن زعه نلصحيحة أ سنة اليف اثبت 

 .  طهيف وس دب مع حته، باألنف دقيق عند أرن يل طو  وأنه  صفيه،إىل ن ر رأسهشع

 ت؟فالصا  ليل هذهد ما .1204
 

ابن   يوم(. واحلديث سكت عنه أبو داود, وقالن )( بلفظ: )ليلة( بدال م 10/135ين )االطرب رواه أيضا  -  1
 ح: حسن صحي أيب داود( نن )صحيح س األلباين يف   لح. وقا(: صحي108ص: ( )املنيف نار )امليم يف  لقا
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، يّن ملهدي ما يقول: ) ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاعت : مسلقا ري دعيد اخلس يبأ عن
ا وظلًما،  ورً جما ملئت الً كا وعدض قسطً ر األ أل ي ، فاألن بهة، أقىنأجلى اجل

 (. 4285)  و داود بأ اه و ر .  ني(سن ك سبعويل 

ي  والذغني، دصلزعتني من ان  الا بنيمبهة( هو خفيف شعر اجل لىجأه: )فقول
 . تهجبه ر عنعر الشس احن

 ه. طدٍب يف وسح، مع هت نبأر ة رِقل و األنف طو  يفا  قننف( الألاىن ق)أ :وقوله

 ه؟ خرب  رشاعلم قبل انتح والالصال ن املهدي ع فو ر مع له .1205
بة ويلهمه  اىل للتو تع هللا مث يوفقهح، الصال نع ايدً عبكان أنه   تهصفاذ من ال، إ
 يف ه هللا لح، يصلبيتاا آل نّ م ديامله)عه: رفي ديث علي ح ا يف ، كمهرشد

 (. 645رواه أمحد ) .يلة(ل

 ى؟الكرب  الماتن العي م دهد املوجو  رب يعت له .1206
 ى.الكرب  اعةمن عالمات الس  ةمعال يعترب دهجو و  م،نع

 وده؟ ة يف زمن وجيئيس ما العالمة الر  .1207
ء  تالامه منا العالمة خلروجك، وإ لذبد ما يصح دم ورو لعه ينبعمن د لز يحتدال 

 ق.باالس يث ك احلدذلب  حّ ا صكم ،  من أفعال الناس اورً ظلًما وج رضألا

 ؟هنكنا يف زم  ومعه لعلينا ما الواجب  .1208
لو خرج   يعتهامبببه وصفاته، و نس و  همسا صح منمبا و  هبان ين ابإلدو نا متعبّ نإ

وثبتت به  حاديث ألا به صحت الذياملهدي  أنه ت عندانثبا ذوحنن أحياء، إ
 يه.عل  لي دله مما ال لف ب نكمل ايئً فسنا شلف أننك والاثر، آلا
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  ي إال د)ال مهـ :ثوحـديملهدي بات خروج اإث ثديحاني أجنمع ب فيك .1209
 ؟ ( مرميابن  عيسى
 ه، وجُياب عنملسو هيلع هللا ىلصيب ه للنيرفع  نسواحلاكم عن أ هجامن ابرواه يث داحل هذا

  ه.ثل م عيف ال يثبتض ه حديثنأب

 مر له؟ ه األن توجيف ميككي   دال بقبوله، نا جسّلم ول .1210
 ثري فيجاب عنهك ابنام مه اإلكر ذ  امن كحس  ثحدي اًل أنه تن ز  سلمنا اذإ

 ني:جبواب
ت مبلغ التواتر غل ب ليتديث احاألا ةمقاو م على دريق الألنه شاذ؛  ا: أنهمهدحأ

 منم أن الشاذ قس ث احلدي عدواققد تقرر يف هدي، و املوج خر  يف
 يف.الضعم قساأ

  د يراس يلسى( إال عي مهدي : )الهلقو ال: إن ، فيق اجلمع ر إىلاصي: أن الثاين
  كامالً هدي  ال م يكمال، أ لاي نف ه ب رادا يُ يقة، وإمنقواحل ودوجالي نف هب

 منة داياهلالسالم أكمل يف ه ليع ىس عي نأشك  الو  سى،يإال ع
 املهدي. 

 الدجالج رو خب  علقيت ااثنيا: م 
 ؟لساعةقيام ا على ىرب العالمات الكمن  انيةلثا مةعال لما ا .1211

   ة.لالضالح سيم ل،دجالا جخرو ى رب الك األشراط ة منثانيلا مةالعال

 مة؟ال عهذه ال  ىلع  الةدلديث اما األحا .1212
 منها:  ،ريةثك لايث داألحا ثبتت بذلك 
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 فقال: الناسين هراظذكر الدجال بني  ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاو رسأن  بن عمر ث ايدح - 
كأن   مىنعني اليور الدجال أعح اليس ، أال وإن املعور يس أبل عاىل ت)إن هللا

 (. 169)  ملمسه  روا  ية(.نبة طافينه عع
ري خ أللتشهد اكم من اغ أحد ر ف إذا ) :اوعً رفم يث أيب هريرةيف حد د ور  ام  -

لم  رواه مسسيح الدجال(. املة فتن منها: )ومن روذك( بعر أ من هللذ ابستعيفل 
 (. 1311البخاري ) . (588)
لدجال(.  ا ة نتفهلل من اب واذوّ تع ) : ه نوم ويلطلا حديث زيد بن اثبت    -

 (. 2867اه مسلم )و ر  ل.ادجال فتنة ن م هللابذ و عفقالوا: ن
ىل م إق آد خل نيب ما ل: )قو ي  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا : مسعت ر لا ق  انمر عحديث   -

   (. 2946)  ملمس اه رو  جال(دال من كربأ لقالساعة خقيام 
ى ل ع فتنة  تكنالناس، إهنا مل اقال: )اي أيه  ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب مة حديث أيب أما  -

مل عز وجل هللا  نوإ، لاالدج تنة من ف ظمعأ مآد ذريةذرأ هللا  منذ ألرضا جهو 
ألمم، ر ام آخوأنت ء، ياباألنآخر  وأان جال،مته من الدذر أح الإنبًيا  يبعث

 خليفيت يج نفسه، وهللا حج فكلٌ  يبعدج خير فإن  لة، حماال  مكيف رج اخو وه
،  ا ومشاالً يينً عيث في، قراع لم واشاالني خارج من حلة ب ه على كل مسلم، وإن

 . (64) ماكواحل  (4077)  اجهبن ما اهو ر  .( ...  بتوا فاث هللا  داعب اي

 ؟ليللداب الدجلفات اص ما .1213
 ا: منها ضً عبهذه ه، و تفاص يء منالنصوص بش  وردت د قل

ابن عمر:   لك يف حديثد ذور  دقو  ،يمىنال نيلعا ورأع : أنههفمن صفات
  يف و ، ة( فيطاه عين)  ت: اايو ر ، ويف الهمتفق علي ( يمىنلا وإنه أعور العني )

  يف و (.169لم )سم، و ( 3256)رواه البخاري فية(، نبة طاعا هن أك) :بعضها
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 (. 4320مذي )رواه الت   .(نيعال موسطم): هاعضب

 شاب(. إنه فيه: )بق، و السا نواسيف حديث الأنه شاب، كما  ه:تافومن ص

أيًضا   لنواساديث ح يف امك  ا،دً شعر جال ةدجعو يد شدأنه : فاتهومن ص
  ايت: او الر بعض عر، ويف ش لدة اجعو  هو شديد  ططوالقط(، قط وفيه: )

 (. 2937رواه مسلم ) ري له.طط وتفس الق ىنوهو مبع ،(الشعر دعج)

قال:  مت الصا ادة بنبث عحدي كما يف  ،صريق لرج: أنه ن صفاتهمو 
ور  عأعد ج جري أفحصل قرج سيح الدجال مل إن ا ) : ملسو هيلع هللا ىلصهللا ول قال رس

 . (4320)  د او د  بوه أ او ر ..( . اءجر ئة وال حات بن يس لنيعلا مطموس

  ذيه فخأي أن لفخذين، ني اب امد يبع هو لفحج،: أنه أفحج، وااتهصف نوم
 .ج (حأعور أفإنه )  :ثحدي لك دليل ذو  د،ا تنافر وتباعنهمبي

 يف ث ابن عمر دييف ح  ماك  لونه،يف ل جسيم أمحر ه رجأن: صفاتهن وم
  اذه: )فإيفو ها آر  يت ال اي لرؤ ا يفل اجمي وللدر ن ماب ىس يعل ملسو هيلع هللا ىلص فهوص
 (. 7128ه البخاري )روا...( رم أمحيل جس رج

  أيب هريرة  ديثح لنحر، كما يفيض اوعر  هةب اجل ىجل أ: أنه صفاته نوم
العني، أجلى   نه أعورة فإضاللال حيما مس وأ) :ملسو هيلع هللا ىلص  سول هللار ل قا: لاق

 . (7905)  دأمح  اهرو دفأ (. يه نحر، فلاعريض هة باجل

قال: ) فيه دفأ (  أنه  فيه و ق، سابالث يحدلل  ، ءً انه احنين ف: أهفاتصومن 
أي أن ظهره ليس  ، ءااحننه في أي ، ورجل أدىفاءناالحنهو أ دفالو 
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 اء.ناالحنء من شيه بل في معتداًل، ايمً قمست

يف   ، كما ركاف : أي( ك، ف، ر) بني عينيه ب كتد ق هأن اته:صفن مو 
  ب تو كمه  عينين بنيوإ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال: س أن حديث

 من ريعن كثثبت  ، وقد.(2933مسلم )(، و 3355) خاريلب رواه ا ( رفاك
وغري   حٍد قارئ كل أا  هؤ قر يلدجال  اني عيينتابة ب لكأن هذه اف السل 

 .ارئق

يد عسيب ث أيء يف حدا جالك ملله، وذ يولد الم : أنه عقيصفاتهن وم
  ألست ":سعيد يبل ألقا دقاد، فن صيبه مع ايف قصت  اخلدري

  مرواه مسل ". بلى لت:ال: قق له؟  د يول نه ال إ ل:يقو  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لرسو  تعمس
(2927) . 

ضي  ر  سينت قب ة ماطف حديث  لك ملا يف ًدا، وذه ضخم ج نأ: ومن صفاته
 ىتراًعا حقنا سانطل ف ": متيم  الق :، وفيهجلساسةة اقص عنها يف هللا
  م سلم هارو  ".قًاواثوأشده  طق يناه  رأانٍ م إنس ا فيه أعظالدير فإذ اخلند

 هللا سولر  تعمس قال:  ن حصنين بار م ع ديثح ويف ، (.2942)
 (الدجالم الساعة خلق أكرب من ياق ىلدم إيقول: )ما بني خلق آ  ملسو هيلع هللا ىلص

ري يف قصن قصريًا، فكم منه كو   مع ، وهذا ال يتناىف.(2946) مسلم هاو ر 
 . يف جثتهكبري ضخم  قامته 

 الدجال) :هيوف فة ذي ح ثييف حدملا جًدا، ر شعثري الك  أنه :اتهصفن وم
 (. 2934)رواه مسلم  (. لشعرفال اى جر س الي نيلعاور عأ
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 اس به؟ نال تنتيفذا املعلى ضالله،  ايتمع وضوح الكثري من اآل .1214
ت  أخرب  ما ك قع د وأن تالب اليت ية در قلنية االكو  ور لدجال من األمة افتن

  يفنتا ليت هبق ااخلوار بعض  هييدى ري عل  جيىلا  تعهللا  بذلك األدلة، وأن 
هلة  ء مذا يشأى ل عقدره أ تهكمحب عاىلت فاهللم الفنت، أعظ فتنته و  ، ساالن

 اء مجيًعا. ي نبألا نهت مر ذ حذا ، وهللباب األ ريوحت لو ش العقتده

 اس؟ لنا لاالدج  هبافنت صور اليت يما ال .1215
 نها:وم ،لفنت بني يديه عديدةت ااالجمو   ة،كثري   الصور

، وأن  كنوزب والصخلاو عة س لن ا؛ ملدنيا ة اعه زهر هر متظه نأ تنته: فمن ف
  ثفي حدي، فوآمن به هباجأ نخاص مبا هذو  ،هلجيب تيس  ماداجل

ه:  داة وفيل ذات غدجاال ملسو هيلع هللا ىلص  يبلنر اذكقال:  ن مسعا بن سالنو ا
يدعوهم ف - الدجالأي  -م على القو  يتيأف: )ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاسو فقال ر 

ت،  فتنب رضر، واألفتمط ءا سماليأمر له، ف يبون تجس يفيؤمنون به و 
 هوأمد اوعً ضر  هغوأسب رًات دول ما كانم أطارحتهس مهيعل  حو فت 
م  نهع رفينصف ،قولهليه ون عدّ ريِ فهم و عدقوم فيال أييتمث  ،رصاخو 

 وليقخلربة فوير اب ،ماهلو ممن أ م شيءدهيس أبيِحِلنَي ليصبحون ممُْ ف
  سلم م ه روا.( .. حلب النعاسييكزها و نك أخرجي كنوزك، فتتبعها: هل
(2937) . 

رسول  لقا :قال  هريرةأيب ن ، فعالنار نة و ل اجلعه مثوم ءيجي ه نأ :نتهن فتمو 
عور  ه أإن قومه؟ يب ن بهث حدما ال ن الدجع ا يثً حد م كث أحد)أال : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ر، وإين أنذركم  الناي ه نةهنا اجلفاليت يقول: إ، ر ناالو نة اجلوإنه جييء مبثال 
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   (2936)  ممسل(، و 3338رواه البخاري ) نوح قومه( نذرأ ا مبه ك

  ءً ما  خرجإذا  لالدجع اإن م ) :لو يق ملسو هيلع هللا ىلصيب نلع ا مس أنه فة ذين حعو 
  اس لنى اير  الذيا أمرد، و اب  ءامه نإفه انر أن الذي يرى الناس ا، فأما رً وان

  ر ى أنه ان م فليقع يف الذي ير ذلك منكك ن أدر فم  حترق، ر ان  فإنه ء ماأنه 
ل جالدع الم مبا مأع انأل  ) ويف رواية:  (.2935) مسلم رواه  ب(عذء ما هإنف

ليأت  ف حدأدركن أجج فإما عني انر أتلاي رأا ن، أحدمهراي جيان ر هن عهمنه م
(  رد اب اءم هنفإ منه ليشرب ه فسأئ ر طأطمث لي غمضولي يراه انرًا ر الذينهال

 (. 2934رواه مسلم )

ته غيث استدبر كال  لهقاتنة اسرع و يففه، رضيف األاالنتقال ع أنه سري: ومن فتنته
  اي  لنا : قوفيه  - يلالطو  -  انعمس النواس بن ثحدي يفف ،لريحا

ه  ارو يح ...( الر ته ر استدب يثلغ: )كاقال رض؟ألا  إسراعه يف، وما ول هللارس
 (. 2937) مسلم
رواه   إال سيطؤه الدجال...(  دٍ من بل س لي )  :وًعارفم أنس  ثدي حيفو 

 .زمنهيف  رضاأل أهل على كلعام  رهفخط (.2943ومسلم )  ،( 1881)البخاري 

ل ئاسن و ة م وسيل هللاو عدخر دّ ي فلم ،همر ألتجيب تس ياطني الش أن  ته:تنف نمو 
  س النا  اعيقهو إ لهى سعيي لذالوحيد ا فهألن هد كها؛وسل  ضالل إالاإل

 وإن من " :ملسو هيلع هللا ىلص ول هللاسل ر ل: قاقا  ةمامأ فعن أيبك، الشر و ر كفليف ا
؟  ربك  ينأ أتشهدمك وأك ابلك أأيت إن بعثت أر  :ألعرايبيقول لأن  فتنته 

  بين  اي له: قوالن أمه فيو  يه برة أو ص  يف ن طاانشي ل له مث، فيتنعم قول:في
 .  (4077)  اجهابن م رواه   . (ك به ر فإن اتبعه
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ة، بو لن ا رفيه آاث تخفيو  يعر لش ا لعلميه اذهب فن ميف ز  رجأنه خي: هنتفت ومن
 علي جيالذو الت، وهذا هملضفواحش وايه الكثرت فهل و جل فيه امّ عو 

  -ل االدج ي أ - هجخرو  نأذلك ل ودلي مره،من أ رية ح يفس انثر الأك
ىت  وم ح تقالساعة ال دلة أبن ألت اورد ى، وقد كرب الة ساعمات المن عال

 . زانل اثر ويكمر ، خلب ايشر و  ، لاجله هرم ، ويظل عفع الير 

 س عنه، فعن أنهم هم ودفاعوشدة تسلح ، يهودلاه من باعأت رة كث  ته:نومن فت
ا  فً لأ ون بعس ان هأصب ودمن يه جال الدتبع : )يملسو هيلع هللا ىلص ول هللا ل رسقال: اق

ة يف ذه العدوهد عدال  يش هبذا، فج(2944) م سله مرواة( طيالس الم هعلي
 .للعباد ةه فتنشك أنك الوقت الذل

 هللا بدبن ع بر جاعن ف ، ا جدً  ه قليلفيب عر الت قو ج يف خير ه أن ن فتنته: مو 
من  ناس لان ليفر  : ) يقول  ملسو هيلع هللا ىلص يب نلت اعا مسأهنريك ين أم شأخربتل: قا
ل: )هم فقا ؟(ئذٍ ب يومعر الشريك: )فأين  مأ ت القل(.  اجلبايف لدجالا

 (. 2945) رواه مسلم  قليل(.

 الم؟اإلس هلأ نمس الناخيفى على  باعهر ابتاألم له .1216
ت س يلة ئفطا لو قعة فاهمن س ننازما رى يفما ن وقع معهذا مت، و نعم

  ت ايسلوكالم و هم واتباعهم لكيدتقل  يف، نيسلمات املة من شباب وبنلقليل اب
لة  سهو  يقينا نعلم س نذحيئ ف ي، ماعتاالج  صلواتوسائل اليف  ىقاحلمهري ملشاا

 ل هلم.جالدا ةو عاعهم بددان

 ليل؟لديد ذلك ابيع أتم  ؟هتنة من فتكيف العصم .1217
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 : ور أبم نتكو نة ته الفمن هذالعصمة 
لصحيحني من ي افف ،طريةخلة انته الفابهلل من هذ ستعاذةالاب صمةعلا :هاأحد

ن م غ أحدكمر ف ذاإ: ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لو سال ر : ق قال  ةر ي هر يث أيبحد
 منك أعوذ ب لهم إينال: ولقي من أربع ابهلل تعذس  فلياألخريد شهالت

 حسيملة انتن فوم ، ملمات يا وامن فتنة احمل، و ب القرباذ، وعارلنا عذاب 
ن ذ ماذ واملالعفزع واململوا أجاملل   هوهللفا (.588م )مسل رواه .(جاللدا

 نة. فتهذه الطر خ
أمر الصحابة أن   ملسو هيلع هللا ىلص يبأن الن -الطويل-  اثبتن ب دث زيويف حدي

  . (ة الدجالنفت من هللابا ذو تعو ) :ال فقالالدج ةنفت نهلل موا ابيذتعيس 
 (. 2867رواه مسلم )

  ذا  انك  نإ الفتنة هذه  منصومٌ عنها مكن سا فإ ،مكة ة أودينكىن املسُ  ها:اثني
دينة  ملا ضأر  يطأدجال أن الى حّرم عل فإن هللا تعاىل  ،ن صادقايإ
يوًما   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ولرس قال: حدثنا  د عيس أيب حديثي ففمكة، و 

ال   الدجأييت) قال:به أنه ا ثن دُي اكان فيمدجال، فال  عنالً يا طو ثً ديح
  لم مس، (1882ه البخاري)ارو ، ( .ينة..داب املخل نقيد عليه أن  حمرم وهو

(2938) . 
سيطؤه  ىلإ بلدٍ ليس من ) :ملسو هيلع هللا ىلص ل هللارسو  ل: قاالق أنس ن وع

فني كة حائال مل عليه اأنقاهبا إالمن  نقب يسول دينة املو  الدجال إال مكة
ها  خيرج منرجفات  ث ثالا لههدينة أبجف املت ف ة نملدي  زل اينف رسهاحت

 (. 2943م )لمس  اهرو  .(افقٍر ومنكل كاف

من  ء يى شبقي ال  وإنه ) اجه: م بند ا نع  ةأمام ويف حديث أيب
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ب من ا من نقهمتي واملدينة ال أيمكة إال  هي ر عل وطئه وظه الإ األرض
 (. 4077) ه اجرواه ابن م صلتة ...(.ف يو س الئكة ابل ه امللقيتإال هبا قاأن

ة  تنلفا هذه ؤمنملا يدافع به  حالس مأعظ إنه ، فشرعيال مالعل تعّلم: هااثلث
العلم يُورث  يه، فإن ى يدعل ينخدع مبا جيريه هللا  نفل الفنت،  ها منوغري 
ذه  ه اء ين زلق ور ال ةنلس وا املستنرية ابلكتاب  صريةالب حبصا ة، و ري البص

م عن نياهتهم دين أشغل لذ هلة اجلا لىع فا اخلو إمنغة، و زائلفنت اال
 .ت ابهلش ا عقنتس  ميف او وغرق ات،و هالش م هبعصفت ف ،خرهتمآ

حىت  أسه ر  بعييَن  هرب قاد اجلازم أنه لن يرىعتالا أن يعتقد املؤمن بعها:ار 
  " :قالال، و جدن الم اسحذر الن ملسو هيلع هللا ىلص نيبلان أ د، ولذلك فقد ور يوت 
 ،مؤمنكل   هو يقرؤ أ لهعمره ؤه من كافر يقر ك  نهعي نيمكتوب بإنه 

 هاو ر  .(ت و يىت ح جلعز و  هبر  ممنكحد أيرى  ننه لوا ألم) تع: قالو 
 (. 169م )لسم

 س بنوالنديث الك حل، وذ الكهف عند رؤيته سورةح ت واقراءة ف: خامسها
سورة   اتحو ليه فقرأ عليف منكمأدركه  منف) ه:يوف -الطويل-ان مسع

 . (2937)  سلمم رواه  . (.لكهف ..ا
عشر  ن حفظ م) : قال ملسو هيلع هللا ىلص  يب لنأن ا ء لدرداأيب ا نم أيًضا عسل م وى ور 

  . ( 809رواه مسلم ) .(ل الدجاتنة ف نم صمف عكه ة الر و س ولأ من ت ايآ
 . (4323رواه أبو داود ) .  "م سورة الكهفاتين خو م "ويف بعض الرواايت:

ن ه، وألاءلقال جيوز متين و  دوع ه، فإنالتعّرض إليه وعدممنه ر راالف :هادساس
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به  مسع  ، فمندينه للفنتن يعرض أه وز لجي ال منؤ ة، واملنا عظيمفت همع
نة  املديو  مكة إىل هر ار فكان وإن   دة،بعيلالد اوالب لباجل اه إىلمن ريففل 
يف  الدجلن اليفّرن الناس م) ديث:شك، ففي احلكمل والهو األف
واثق هبا   منم كيثق العبد بنفسه، فوال ، ( 2945لم )رواه مس .ل(باجلا

 ق.ر واخلوا ن الفنته معمبا م فتنه ف لهرض تع

 ؟اغيةطل اك هذا هال سيكون يد م ْن  ىعل .1218
 . ملسو هيلع هللا ىلص  مير ن مبا ىس  عيهللا ال على يد نيبلدج ا كاله نو كي

 ؟ ذال هليما د .1219
يث الطويل وفيه: دحلا يف  واس بن مسعانيف حديث الن ما وردله يلد
ضاء  يالب رة نااملفين زل عند  ،رميمبعث هللا عيسى ابن إذ  كذلك و  ه بينماف )
  طأ طأ إذا ،نيجنحة ملكأه على ًعا كفياضو  ،تنيدرو مهني بدمشق، قي ر ش
 ه إالنفس  يحر  دجيفر كال   ُيلفال ،ؤلؤللكا  نمجا منهر دإذا رفعه حتر و طق سهرأ

د  باب ليدركه ب يطلبه حىتف ه، فطر  نتهي مات، ونفَسه ينتهي حيث ي
 . (2937)  رواه مسلم  ...(قتلهفي

مي  ر م بنا ى س  عيهللا عثفيب): وفيه  عمرو ن ب عبدهللايث حد نما ضً يأ وله
 (. 2940رواه مسلم ) ه ...(.كل هيف هلبيطد، فعو مس عروة بن  كأنه

 ّساسة ابجل  ما يتعلق ثا: لاث

 ؟ةعلساا اتعالم من اهخرب هل  .1220
  العظام.الفنتاعة الكبار و س الت ان عالمل هو م، بمعن
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 ف؟وصالهبذا  ما سبب التسمية  .1221
  ر باألخحسس اتتي فهس اخلرب، حتسّ  هوو  من اجلسّ  اسة مأخوذةسّ جلا

 دجال.لل 

 ؟ الزمانيف آخر  جر خ تسيت ل لدابة اا يه سةاسّ اجل له .1222
  .يف هذادليل ُيدد القول ال ، و أعلم هللا

 ؟ةقصة اجلساس ام .1223
ة  الص: الملسو هيلع هللا ىلص ول هللارسلل دي ان املى لت: اندَ اس ققي تبن ةاطمف عن
ف  يف ص تكنف ملسو هيلع هللا ىلص  ل هللاليت مع رسو املسجد، فصإىل امعة! فخرجت ج
 .مقو ال تلي ظهور نساء اليتال

ال: قف ،ك ضحي ووه نرب املعلى  جلسته صال  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا ل سو فلما قضى ر 
 (. 2942)رواه مسلم  . مصاله(نساٍن إ لكزم  ليل  )

  وهللا  ينإ) :لقا م.عل وله أورس هللا ا: و فقال م(؟تكمجع  ون ملاذاتدر : ) أقالمث 
الً  ج ر ن ري كا يًما الدامتكن مجعتكم ألن ، ولرهبةوال ل مجعتكم لرغبةٍ  ما

 عنم دثكحأت كنذي  لاق افيثًا و دثين حدحف ،لمسنًيا فجاء فبايع وأنصرا
   ل.ايح الدجمس 
هبم  فلعبوجذام،  خلمجاًل من ثني ر ثال عمرية ركب سفينة حب : أنه ثيندح

 جزائر البحر حىت مغرب ة من جزير  ىلإ او رفؤ أ مث بحر، ال يف ا شهرً  املوج
لقيتهم دابة أهلب  ة، فزير جلاا فدخلو ، السفينة يف أقُرب فجلسوا  مس،الش 
لك من وي :واالقلشعر، فة اثر ك  من هر دبن ه مل بق مايدرون عر، ال ش لا ريثك
 القو انط القومأيها : لتساسة؟ قااجلوا: وما . قالساسة جللت: أان انت؟ فقاأ
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 خربكم ابألشواق.   إىل فإنه ريدال ل يفرجالهذا  إىل
 نة. شيطا ن كو أن ت منها فرقناجالً مّست لنا ر لما ف ل:قا

اه قط  أينر  نٍ نساإ ظمأعفيه  ذافإ الدير دخلنا  ىت ح اعً قال: فانطلقنا سرا
،  حلديد ه ابىل كعبيإيه بني ركبته ما عنق ىلعة يداه إا، جممو ه واثقً شدأو ا قً ل خ
 فأخربوين ما أنتم؟خربي على  متر دق قد ل:قانت؟ فمن أ يلك : و اقلن
فنا البحر حني فصادرية حبة سفين نا يفب ركبالعر  ن أانس من : حنواالق 

  قُرهبا، أ يفا سنل هذه، فجتك ير جز ىل إ انفأ أر  مث، اوج شهرً بنا امل بعلف ماغتل 
من   بره ن دمقبله ما ي در ي الشعر الري أهلب كث دابة قينال فاجلزيرة  فدخلنا

: وما  قلنا. سةاجلسانت؟ فقالت: أان من أ ويلك  :انل قف،  عرلش ثرة اك
  م كرب خيف الدير فإنه إىل رجل ا الذه وا إىلدقالت: اعماجلساسة؟ 

انة.  كون شيطت نأن مأنها ومل من نازعوف ااعً سر يك لإا لن، فأقبابألشواق
ل: ارب؟ قتستخ هناأشعن أي  نا:. قل يساننل بعن  ينال: أخربو فق

 ر.  يثم م. قال: إنه يوشك أالله: نع نال ق ر؟مثيل ه هان نل م عكلأسأ
  ا هيفل هأهنا تستخرب؟ قال: أي شعن  : الن. قيةحبرية طرب  قال: أخربوين عن

 يذهب.   أن ك وشي اإن ماءهما أ ل:قا  .ء ااملة ري ثك  هيالوا: ماء؟ ق
يف  ل: هلقا ؟ستخربشأهنا ت  أي  ا: عنالو . قغرعني ز  قال: أخربوين عن

أهلها  اء و امل كثرية  ؟ قلنا: نعم هيلعنياء امب الههأرع يز ل ء؟ وهما نيالع
 مائها.   نيزرعون م

ل ز نو  كةم ج مند خر : قاو لافق ما فعل؟ نيب األميني،ن ين عو خرب ل: أاق
أنه   انهرب خع هبم؟ فأكيف صن  م. قال:نع :ناقل  العرب؟ تلهقاأ ال:ق ب.ثر ي

  : انل ؟ قك ذلكان   قد :مهل قال اعوه.طب وأالعر يليه من من على  ظهر



404 
 

إين أان ، وإين خمربكم عينعوه يطي ما إن ذلك خري هلم أنال: أم. قعن
فال  رضأل يف ارج فأسريخأف وجر أن يؤذن يل يف اخل أوشك إين و  ح،املسي

علي   متانر بة فهما حممكة وطيلة غري لي عنيربأتها يف هبط إىلية ر قع أد 
  ا تً ل صيف لس ا بيده ملك  بلينستقااحدة ل و دخأ  أنما أردت كل   كلتامها،

 ُيرسوهنا(.  ئكة مال وإن على كل نقب منها عنها صديني
ه يف تر صخمب نوطع - ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا : - ثيدية احلأي راو  -ت قال

هل كنت أال  -دينة امل ينيع - هذه طيبة، بة طيذه ه ة،يبه ط ذه) :-ملنرب ا
يم  ث متيحد بينجقد أع )إنه  ال:نعم. فق اس:فقال النك( ؟ م ذلكتحدث

  نه يف حبر الشامال إة، أم عنه وعن املدينة ومكدثكنت أحك  يلذا افقو  نهأل
ل قب هو منشرق ما ملا بلقاملشرق ما هو، من قبل  من لب الليمن، أو حبر ا

هللا   لك من رسول حفظت ذالت: ف، ققر ش امل بيده إىلأ وموأو( ه ماق شر ملا
 ( 2942) مرواه مسل.   ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟جالالد ن مكاني عالتحرّ   على الناس واجب له .1224
 . نفس يف معرفة مكانهلاشغل ال نُ و   ك،لذ كر تب واجال بل ال،

 ؟ سانالن  ع انمن تغييب هذا املكفائدة  كهنا هل .1225
ثرة  وك ةنللفتفسنا أنض انه، وال نعر كم عنا نل أضلذي م، احلمد هلل اعن
 يل. دلإىل تاجمما ُيعليه  هانبر  االم نع السؤ ال

 ه؟ال عن مكانؤ س ابل  الصحابةرص ح هل .1226
عن  ملسو هيلع هللا ىلص ا سؤال النيب و ّلفيتك ملث يدحلا ذاه مسعواحني  ة حابص، فالال

 . زيرةه اجلهذ مكان
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 ة؟ يو ب نر الهذه األخبا ملثل عه امس د عنم سلما الواجب على امل .1227
 عليه اآليت: بجوا

آل  ) { َربَِّنا دِ نْ عِ لٌّ ِمْن كُ   ا بِهِ نَّ آمَ }:قوليو  ،ف النصوق يثقف ح أن ي  - 
 ( 7:عمران

   ك.هل في هكا ر دإ حد  نعور اليت هي خارجة مقله يف األععمل ال ي - 
   حل.لصال العلم النافع والعمل ايحتص ببذل اجلهد يف يهعل   -

وا  اكتش  علماء اجليولوجيان أ  ةج حبر مو أله اع من ينكر هذ قول مال ام .1228
 قة؟لدقيا م هتهز جأب  يعهامج ضر ألا

ال ر روا أي أمكن أنالذي ة!زلعتمللماء ام من عسبقه ة ملنهباهة مش شبهذه ال
 ملقياس العقلي.ا هورد الو أول بلقا او ل عجو ، يتفق مع عقوهلم

  له ة لصحأال يثبت ا لصحيح،نص اال  لغهجب على املسلم حينما يبا واذوهل
 .{انَ عْ طَ أَ وَ َنا عْ مسَِ  :}ولن يقكل العقل له، لقب اسقيم قفو 

 ملسو هيلع هللا ىلص عيسى  بعا: نزول ار 

 عنوان؟ هبذا ال دصو قملا ما .1229
  ر آخ ض يفر األ ىلسماء إمن ال سينزل ملسو هيلع هللا ىلصيسى  عهللا أن نيب  به قصديُ 
 .نامز ال

 مة؟لعال ذه ا ثبوت ه ما دليل .1230
  ب، تالك، قد ثبت نزوله ابملسو هيلع هللا ىلص مرمي نابالعالمة وهي نزول عيسى ه هذ
 واإلمجاع.  ،ةنلس وا
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 يز؟العز  باكتلاب هتاو يل ثبما دل .1231
  مَ َل َمْوتِِه َويَ وْ  ِبِه قَ بْ يُ ْؤِمَننَّ  لَ ِإالَّ اِب ِل اْلِكتَ أَهْ  نْ َوِإْن مِ  :}ه تعاىلولق يف - 

  نه س أوقد ثبت عن ابن عبا (159نساء:لا ) {ا َعَلْيِهْم َشِهيدً ُن و كُ ِة يَ امَ يَ قِ الْ 
  يتة مل ا موتهوقبل يف آخر الزمان،  هلنزو د عب به  ناابإليهذه اآلية  سرف

ة  م من أئمكثري وغريه  ابنو  ير ابن جر  ذكر ذلك  يه،عل  هللا  ا كتبهاليت  
 . فسريتلا

ن  زوله مأي أن ن . (61الزخرف:) {ةِ اعَ لسَّ لِ  مٌ لْ عِ َوإِنَُّه لَ }:تعاىل ومنها قوله  -
 (اَعةِ لسَّ لِ  مٌ لْ عَ لَ  َوِإنَّهُ ) : يةءة سبعاقر  يف قرئوقد  ،الساعة عالمات قرب 

  مة أئ من اوغريمه اهد،جمو  اسعب نبا عن ويةر م وهي م،لالاو  عنيالبفتح 
 .سريتفال

 بوية؟ ة الن السنها يف ثوبتليل ما د .1232
والذي نفسي بيده  ): ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا سو ر  لقاقال:  رة يهر  أيب نع - 

  ل تيب ويقالصل كسر في قسطًارمي حكًما مابن مل فيكم أن ين ز ليوشكن 
:  ةيا رو اد يف، وز  د(أح بله ال يقويفيض املال حىت  ةيز جلا ضعيو ر زين خلا
أبو    يقولمث،  يها(ما فيا و نالد من خرية حدالوا ون السجدةتك وحىت)

ِبِه قَ ْبَل ِمَننَّ ِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ؤْ لْ ِل اهْ  أَ نْ مِ  نْ } َوإِ :شئتمإن ا ءو ر قا:  هريرة
  م لسم(،3448) البخاريرواه  {ادً ِهيشَ  مْ هِ يْ لَ َياَمِة َيُكوُن عَ ْلقِ َم اَمْوتِِه َويَ وْ 

(155 .) 
 -لدجال ا أي - ذلك هو ك  امن يبف )ه: ، وفي-للطويا - واس نلاعن   -

 (. 2937) رواه مسلم   .( الم...س لايه عل  ابن مرمياملسيح  إذ بعث هللا
م  يكف نزل ا كيف أنتم إذ ": ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسول هللا اق ة ير هر يب عن أ - 
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 (. 155 - 245لم ) سم(، 3449البخاري )رواه  . م(كنم كمابن مرمي وإمام
لنَّ  ليه ه،بيدسي نف يوالذ  ":ملسو هيلع هللا ىلص ول هللاقال رس ل:قا يرة ر ه يبأ عن - 

  - 216) مسلمه روا هما(.نَّ يثنيأو ل اا أو معتمرً اجً ح الروحاء جفبمي ر من اب
(1252) 
وة لعالت، أمهاهتم  خإ ءابيناأل) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  رة عن أيب هري - 

  ن بيينكمل ي هألن مرمي نباس بعيسى وىل الناأ  ينإ، و داحو  همينود شىت
 (. 9259) دأمح   هرج أخوه(. فر رأيتموه فاعفإذا ،  لز ه اننإو وبينه نيب ،  

  رب خلاألن  ملسو هيلع هللا ىلصى يس ول عخرب نز  ةح صزعم عدم ي نممع  قولما ال .1233
 ر؟واتمت غري 

ر  ترت التواتاو ت دق له زو  نث يفم أن األحاديالعل أهل ري من ذكر كث
يف  ريثكن  اب تفسريه، و يف ير الطربيجر ن بك ابذلن صرح ي، وممنو عملا

  ريهم،ري وغاموالشيخ الغ خان، ديقخ صلشيا نيتفسريه، ومن املتأخر 
ا  أهنى أو دعو  ص،صو ريف هذه النحت وال جيوزك لذب نايب اإلواجفال
اهلالكني  ك ل مس ذاه إن، فاترن املتو بد فيها مالعقيدة الوأمور  ادحن اآلم

 لبدع.ا هلأمن 

 ؟يف اإلمجاع  ملسو هيلع هللا ىلص نزول عيسى خرب بوت ما دليل ث .1234
 .ملسو هيلع هللا ىلصمي مر  ابن ىس يعلى نزول املسيح عاألمة  تعأمج

 ؟ سيح ملابمرمي  ابن  ىس ا مُسي عياذمل .1235
 ل:واقأ  ه، فيبذلك ة  يمتس لاب بس

 ما ُولد.  دعليه عنح مس الم الس  عليهزكراي  نأل فقيل:
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 .  اهعطقي أي، رضاأل وقيل: ألنه يسح
 أ. يرب عاهة فذا ال سحي نهوقيل: أل

 . حة ذة من السماو خ: إهنا مأيلوق
 م.السال ليهه عفي اهل كاجتماع هذه األقوال  حيح صلاو 

 الشرع؟يف  هبذا تسميته هل وردت .1236
 ت: ايعدة آ يف قرآن بذلك ال يف اه هللامس دقف ،نعم
 {ميََ رْ  مَ ْبنُ ا يحُ اْلَمسِ  ُهوَ  اللََّ نَّ إِ ا و الَِّذيَن قَالُ َفَر ْد كَ َلقَ :}ىلتعا الفق  -

 ( 17:ئدةاامل)
 ( 171:النساء ) { َرُسوُل اللَِّ ميََ رْ مَ  نُ ْلَمِسيُح ِعيَسى ابْ ا امنََّ إِ  :}عاىلوله تق ويف  -

ول  فنحن نق سمية،التذه ا هبة أيضً نس ل، وقد وردت اايت ذلك من اآل ريغو 
 . ملسو هيلع هللا ىلصبينا نال ما قوك ال ربناقكما 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصيسى ع هللا  يبلن دةالوار ات الصف ام .1237
س  لي ، ةماقلوع اربجل مر  وأنه فاته من ص لصحيحة بشيءٍ نة اس ال دت ور 

ض  ير لون، عمحر الودة املستحسنة، أ عاجل عرالش  دعجابلقصري، ابلطويل وال 
ن له  وأ، ليل يب اجلصحاال لثقفيعود اس م شبه بعروة بنله  الصدر، وأن

 .  بيه منك نيبمتأل ما  لها رجّ  قد ة حسنة مل

 صاف؟ه األو ذه دلةأ ما .1238
 تيقل يبسري أ ةيل ل..) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل رسولقال: قا ة هرير  أيب نع - 
ن خرج م ربعة أمحر كأمنا هوا ذفإ ،سىعي ولقيت -تهفذكر صفا-وسى م

 مام( احل )دياس:      (. 168 - 272(،مسلم )3394رواه البخاري ).  (سديا
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وسى  ومى يس يت عأر )  : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قال: قال  باس بن عا عن   -
 ( 3438) ي ر االبخرواه  ريض الصدر(. عجعد  رفأمحى يس عا مفأراهيم، وإب

 احِلجر لقد رأيتين يف" :ملسو هيلع هللا ىلص ل هللارسو  القال: ق ريرة يب هأعن  - 
 ليصيمرمي قائم  نبا  عيسى ) وإذا.( احلديث، وفيه: ..ينألتس  شير قو 

  (، 7026ي )ار بخال  رواه  الثقفي( . ة بن مسعود عرو  ا به شبهً أقرب الناس 
 ( 172 - 278) مسلم

ند  ام عنمليف ا لةاللي ينا ر أ: )الق ملسو هيلع هللا ىلصل هللا أن رسو   رمع بنا نع  -
ه ِلمٌَّة  ، لجالر م الن آدم أحسن ما ترىكآدم   جالً فرأيت ر ة، بالكع
ا على  ئً ك، متطر ماءً رجلها، فهي تقد ق مملل ا من ءٍ انت ما أنت ر كأ

 ملسيح ابنا ا: هذفقيلهذا؟ لت: من ابلبيت، فسأ يطوفني رجل 
 . (169 - 273)مسلم   ، (5902)ي  ار بخلا  هروا مرمي(.

 ان؟زمال   رآخ يف  ن نزولهاكم أين .1239
 شام.ق المش البيضاء شرقي د ارةملن عند ا نزولهيكون ، و ءلسماا منزل  ني

 بق؟ساال ل ليل القو د ما .1240
ين زل عيسى ) :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول قال: قال لصامت ا بنوس ث أيدحدليله 

 . (2937 - 110م ) لسه مارو (.  قمش دقي شر  ء بيضانارة المرمي عند املابن 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص لهزو ون نكي  كيف .1241
ضًعا  ، وارانٍس وزعفس ثوبني مصبوغني بور بلد ق نهي أأ داتن، مهرو  وعليه لز ين

  ان مج ه من ر دّ إذا رفعه حتطر، و ه قرأس  أطأ ا طذ، إملكنية كفيه على أجنح
 كاللؤلؤ.
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 ؟عيسى كوا نيب هللا ر دلو أ الكفارل ما حا .1242
 .  فهه طر إلي يهت حيث ين  هيه ينت فسَ ون ات،م ه إالسَ نف ريح كافر جيدال ُيّل ل

 معه؟ كوني نم .1243
  ، ل االدجتال لق، وتكون جمتمعة املؤمنةفة املنصورة طائلاى عل  ملسو هيلع هللا ىلصله زو ون نكي

 يل فيصيتقدم مهم أن م وإما القو مريأ همن بل ت الصالة، فيطأقيمد وق لن ز في
 ل.قليقبل  يث يف ذلك ددم احلتقد قو ، هخلفصلي وي هبم، فريفض،

 ؟  األرضم يف الس ه الليع هكثمُ  ة دم مك .1244
  اليت  تة ، مث يوت امليبعني سنةر األرض أ يف ملسو هيلع هللا ىلص أن مدة بقائه  ملسو هيلع هللا ىلص يب لنا خربأ لقد
ة رير  ه، كما ثبت ذلك عن أيبفنديُ و  ،نو ي عليه املسلمويصل ، يهل ع هللا اهبكت
 ي يتوىف ويصل ، مث سنة نيعربأ يف األرض كث) مث ي: الق ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نأ
 (. 4324)  دو دا  وأب اه رو    .(نو ه املسلمعلي

 ؟  الناس بني  كمة سيح ي شريعأب .1245
  م سال إلا يد؛ ألن دينرٍع جدال بش  ملسو هيلع هللا ىلصء هبا حممد ا يت جة اليعابلشر يحكم س

 . تنسخ عة الاالس ع وابقية إىل قيام ائشر لا  رته آخخامت األداين وشريع

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصى يس  ع هللاتحدث مع نيبيت س ال الو ألحما ا .1246
  الً داع ًما حكزلّن ابن مرمي   نيل هللا و) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ولرسقال  ل:قا  رةير يب هأعن 

ى سعي زية ولتتكن القالس، فالجلان خلن زير وليضعيب، وليقتلن اصل ال فليكسرن
بله  قي فال  الامل ىلن إدعو ولي اسد، والتحض باغتلاو  هُب الشحناءذولت عليها،

 (. 155) - 243) سلم م اهرو  .حد(أ
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 ا؟  عهيض  يفكة، فع ريلش ا نمة يز واجل زية، ث أنه يضع اجلياحلد يف  تبث .1247
ه السالم، وإمنا هو هبذا  يل ع ىء به عيس جاا يدً جد ا رعً شأو ذا نسًخا هس لي
 ملسالا هليبزمن عيسى ع قّيدزية ماجلع وضألن ذلك ة؛ و عُيكم ابلشري عوضال

زية  ته يف اجلشريع ان أنخرب أ وقد ، اهل تقرير  اربإخ ك لذب  رب أخ ملسو هيلع هللا ىلصيب الن أنل بدلي
يف  نيسلمملر امأي ومل  ينكر ذلك ملو  ،مرمي بنا ىس يع لو ز د نعن عضتو  اهني أه

 واز.اجل ىحجة عل  ملسو هيلع هللا ىلصره ار إقبرفض ذلك، ومن املعلوم أن  هلزو نزمن 

 ؟ ا هلمامإم  نو كويمني، املسل ةبصال  ملسو هيلع هللا ىلصسى يع لييصهل  .1248
 . ا هلممامً كون إال ين  لك ا،نتبصال لينعم يص

 ابق؟ل الس لقو ا  يانب ما .1249
ون أميت يقاتل  نم فةطائ الز ت ال " :ليقو  ملسو هيلع هللا ىلص يبالن تعمس قال:  عن جابر 

،  م مرمي عليه السال ن ابفين زل عيسى  " قال: يامة لقا م ن إىل يو ريظاهق حلاى ل ع
  هللا  ةمتكر اء أمر  بعضٍ على  كمبعض نإ، . فيقول: الال لنعال فصت م:هلقول في
 . ( 156 - 247)  سلماه مو ر .  "مةألاه ذهل

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص عيسى هللا  نيبموضع دفن  صحيح على  دليلهل من  .1250
 . تهوفا د بع ملسو هيلع هللا ىلصى س ي عهللا يبلنن الدفع وضيل على ملد ال

 ج ومأجوججو أيخروج  سا: م اخ

 ؟الساعة الكربى تماالع نمة ما العالمة الرابع .1251
 وج.  جومأ ج أيجوجو خر  يه
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 ؟ع ر  الش يف  بت اث مجههل خرو  .1252
 ع. اإلمجا و  ة،يحصحالوالسنة  تاب،لكاب ك ذل ثبت قد نعم،

 ؟ةمال لعا هذه وقوع ى ل ع نمن القرآ الدليل  ام  .1253
 :  تاب أما الك

ٍب  دَ  حَ وُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ جُ أيَْ ْت حَ تِ فُ  ِإَذاَحىتَّ :}ىلتعا ولهقف - 
ا يَن َكَفُرو ذِ لَّ اُر اأَْبصَ ٌة َشاِخصَ ِهَي  اذَ إِ فَ  ْعُد احلَْقّ َتََب اْلوَ قْ َوا( 96)ْنِسُلوَن ي َ 
 .  (97-96:ياءنبأل ا) {ِمنيَ ا ظَالِ نَّ كُ   لْ بَ  َذاْن هَ مِ  ةٍ  َغْفلَ ُكنَّا يف َقْد   َلَناي ْ وَ ايَ 

ْيِن ىتَّ حَ }:ىلعات الوق -    ونَ ادُ اَل َيكَ  ًما ُدوهِنَِما قَ وْ نْ  مِ دَ َوجَ  ِإَذا بَ َلَغ َبنْيَ السَّدَّ
وَن يف ُمْفِسدُ  ُجوجَ َوَمأْ  جَ و جُ نْيِ ِإنَّ أيَْ نَ رْ اْلقَ  َذاقَاُلوا ايَ  (93) اًل وْ ق َ  يَ ْفَقُهونَ 

ن َ َل عَ  جتَْ َأنْ  َلىَخْرًجا عَ  ُل َلكَ عَ جنَْ  لْ فَ هَ ْرِض اأْلَ  ا ي ْ ب َ وَ ا نَ بَ ي ْ قَاَل   (94)نَ ُهْم َسد 
نَ هُ َوب َ  مْ َنكُ ي ْ  ب َ ٍة َأْجَعلْ وين ِبُقوَّ ِعينُ يبِّ َخرْيٌ فَأَ ِه رَ ي فِ َما َمكَّينِّ  وين تُ آ ( 95)ا ْدمً ْم رَ ي ْ

  رًا انَ  َلهُ َجعَ َذا َحىتَّ إِ  انْ ُفُخوا لَ اقَ  نْيِ َدفَ لصَّ ا َبنْيَ ى َذا َساوَ  إِ ِد َحىتَّ يدِ احلَْ زُبَ َر 
وا َلُه ا اْسَتطَاعُ َومَ  َأْن َيْظَهُروهُ  ُعوااْسطَ َفَما ا (96)أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا  وين آتُ  قَالَ 

 انَ كَ كَّاَء َو َعَلُه دَ  جَ ُد َريبِّ عْ وَ اَء  فَِإَذا جَ يبِّ ِمْن رَ ٌة َرمحَْ َهَذا قَاَل  (97) اْقبً ن َ 
الّصوِر  بَ ْعٍض َونُِفَخ يف يف  وجُ يَُ  ذٍ َمئِ يَ وْ ْم َضهُ بَ عْ  َناَوتَ رَكْ  (98)َحق ا  يبِّ رَ  دُ َوعْ 
 (99-93هف:الك)  {(99)ًعا  مجَْ مْ اهُ نَ َمعْ َفجَ 

 المة؟ه العوع هذوق  على  ةنلدليل من الس ا ما .1254
 ا: همنة كثري ي ذلك أحاديث  فف ،سنةال أما
فقال  وم،ٍ ات يًعا ذز ف ايهل عدخل  ملسو هيلع هللا ىلص هللال سو حش أن ر زينب بنت ج عن  -

َها َفزًِعا يَ ُقولُ لَ  عَ َخلَ دَ : ملسو هيلع هللا ىلص ُ، ): ي ْ ْن َشرٍّ َقِد   مِ َربِ عَ َوْيٌل لِلْ اَل إَِلَه ِإالَّ اللَّ
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  ِعهِ إبِِْصبَ  لَّقَ َوحَ  ( َهِذهِ ُجوَج ِمْثلُ أْ ُجوَج َومَ اْقَتََب، فُِتَح اليَ ْوَم ِمْن َرْدِم أيَْ 
: تُ لْ فَ قُ  َزيْ َنُب بِْنُت َجْحشٍ  تْ لَ قَا  تَِليَها،يِت ِم َوالَّ اإِلهْبَا َأهَنِْلُك  اَي َرُسوَل اللَِّ

مسلم  (، و 3346البخاري )رواه  (ِإَذا َكثُ َر اخلََبثُ  ،مْ نَ عَ ) وَن؟ قَاَل:َوِفيَنا الصَّاحلُِ 
(2- 2880 .) 

ت جأخر قد  سى أينعياىل إىل تع ذ أوحى هللا)إه: يوف ،لنواس ا عن - 
  هللا  يبعثو  ،ورالطإىل  عباديّرز م، فحتاهلقب  حدٍ أل يُدان   اليل ادً اعب

  ة على حبرية طربيلئك ر أو ميف ن،لو نس ٍب يل حدك نوج وهم مأيج
ر صوُي ،ءً ام ه مرةً كان هبذون: لقد  لفيقو  آخرهمون ما فيها، وير بر ش يف

 ائةخريًا من مم ور ألحدهلثا سأ يكون ر ىتحه، بصحاوأ عيسى نيب هللا
، تعاىل  هللاون إىلملؤمنى وا عيس هللا يبن غبري فيوم، لكم احد أل رنادي

  ، ةدحى كموت نفٍس وافرس بحونصيف ماهبرقيف  لنغفا معليه ل هللافريس
ض ر ألا يفدون ض فال جيإىل األر  صحابهسى وأيهبط نيب هللا عي مث
صحابه إىل  وأ عيسى هللا  يبن، فريغب مهنتنو هم مه مأله ز ع شرب إال ضو م

 مهرحفتطملهم ت فتحالبخأعناق ا كريً طىل ا ع تهللاسل فري ، ىلعا تهللا
ج ومأجوج )حىت أيجو أي  ( نو سري ي مث ة: )رواي يف( و تعاىل شاء هللاحيث 

يف من  نال قد قتولون: لقدس فيقملبيت اجبل  إىل مجل اخلمر وهو او هتني
د لسماء، فري ا اهبم إىلنش ب نو اء، فريممس ال ن يفم م فلنقتلرض ، هلألا

 . (2937 - 111) رواه مسلم.  (امً  د ابً خمضو  مشاهبن هميل ع هللا
-ومأجوج جوجأي يأ-رجون على الناسوخي) وفيه:  يرة حديث أيب هر   -

اء،  مدضبة ابلخمع هم فتجامريمون سهف م،همنالناس  رفيو  اءملفيستقون ا
  " :ملسو هيلع هللا ىلصال ( قوعلًوالسماء قوًة أهل اا نبل رض وغل األأهان هر : قنو ولقيف
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نفسي بيده   يلذوا فيهلكهم،  مائهفأق يفًفا نغ مهليع وجل  عزهللافيبعث 
ا من  سكرً  ركس تو  ،وتبطر، وتشكر شكرًا ن مض لتس األر  دواب  إن

 (. 4080) جه ما  ناب رواهحلومهم(. 
.  يك سعدو  لبيك  ل:يقو . ف (مداي آ: )اىلتع هللا  يقول) : ملسو هيلع هللا ىلص يبلناقال   - 

يه:  ، وفديث...( احلناربعث ال رج خت  أيمرك أنإن هللاي بصوت: دانفي
جل  كم ر ومن ونسعت و  ةتسعمائة وتسع جوجأمو  ججو أي من نإ)

 (. 7483) خاري الب  اه رو (.واحد

 ؟مةلعال قوع هذه او على ع ا مجل من اإلما الدلي .1255
 دع.هواء والبألال هأ ال إ فيهالف  خيوملذلك،  ات بثإ لسنة علىاهل ع أمجأ

 وج ومأجوج ؟ جأي أصل ام .1256
 . لسنةهل ال أوهذا قو  اء،دم وحو ذرية آن بشر من الهم م

 تقرير؟ لهذا ا  يللد ام .1257
د  لو  من ث فايك، و الت يب د ايفث أ ول نمجوج وج ومأجأن أي: ) ن كثريذكر اب

 .السالم عليه نوح
  يف ت بثآدم، عليه السالم، كما  وج ومأجوج من ساللة جوأي " :ضايأ وقال

يقول: لبيك وسعديك، واخلري يف يديك، مث اي آدم، ف :يقول هللا)الصحيحني: 
لف تسعمائة  : وما بعث النار؟ قال: من كل أقال لنار، يقول: أخرج بعث ا

  ذات محل محلها،  غري، وتضع كلحني يشيب الص وتسعة وتسعني، فذاك
 لك ذ دتبسكارى، ولكن عذاب هللا شديد. فاش هم ارى وما الناس سكى وتر 

، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من أيجوج هللا  لعليهم فقالوا: اي رسو 
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 2.  (222)  (، ومسلم 6530رواه البخاري ) (1 جلنكم ر ومأجوج ألفاً وم

 الناس؟ ج على مت حجزهم عن اخلرو  مب .1258
 . نينر قال ذو صاحلال لج ر لاه ابن ي الذ سدال همجو خر ع نر هللا عليهم أن يقدّ 

 ير؟ تقر لا ما دليل هذا  .1259
ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوهنِِ  السَّ َبنْيَ  َلغَ ب َ ا ذَ َحىتَّ إِ :}ل تعاىلاق وَن  ادُ  َيكَ ًما اَل ا قَ وْ مَ دَّ
ْل  هَ ِض ف َ رْ اأْلَ يف  ونَ دُ َمْأُجوَج ُمْفسِ وَ ُجوَج  ِإنَّ أيَْ ْرَننْيِ ْلقَ ا اذَ وا ايَ قَالُ  .ْواًل  ق َ ُهونَ ْفقَ ي َ 

نَ ُهْم سَ ن َ ي ْ ب َ  لَ َأْن جَتْعَ َلى عَ  اجً رْ خَ  َلكَ ُل عَ جنَْ   ( 95)الكهف:   {..ا د  َنا َوبَ ي ْ

 در املقدون؟القرنني هو األسكن ذو له .1260
 .نمآن هو رجل مؤ  القر هللا يف هذكر  يكافر، والذ  وثين رجل وينقدملفا ال،

 ديد؟ ابلتح السدّ  مكانن أي .1261
 ه.  يعل  تعرفالكلف  ن ومل، هترفمع يف معطم الو د،  ابلتحدي  نهرف مكاال يُع

 م؟ هنانعرف مكلعن السّد لبحث اب  صر حن الا ذامل .1262
س فالنيض عر ت يبغتنة عظيمة وال يند عنه؛ ألن وراءه فاعتبالاب ونمور حنن مأ

لتعرف  يف ا طمع والا، لن  سداتن عدواتنتان مفجوج أمأمج و و ج، وألن أيللفنت
ك، ذلينا عن هند قو ، عدوال اءقل ينب متن ابهو م لتحديدهنم اباكلى مع
 وجودهم.م و وجهخبر  ننؤم أن ك ذل من ييكفو 

 

1  -   
 العلمية (  195 /5ري ) ابن كث تفسري -  2
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 خبار؟د، فما صحة هذه األس لا نكام واتشفاس اك عض النبل أن قايُ  .1263
ألولني قد بعض ا ح، فإن يحم صل عُب على يقني و تُ   ملاليتر ابألخواجب ترك ا

رف يُعال  نكلو ه، هنم وجدو وزعموا أبعثًا  بعثو السد،  انمك علىرف لتعا مرا
لعبد انفع ا يمم ان السدمبكلم الع نو كاول ،غيبمر واألبت، يثقصة سند لا هذهل

 للناس.  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله    هللا  نهبيَّ ه ليف دين

 انه؟كمعن  ملسو هيلع هللا ىلص النيب   وامل يسألأهنم   ةابح صال  ف نستفيد من حاليك .1264
فُتح   لقد ل: )يقو  ملسو هيلع هللا ىلص النيب مسعت ش اليتجح بنتنب زي أم املؤمنني هلل درّ  

 بنّي لنا  الو، و ه نيل أتق ومل ديث،حل...( ا ذهه ردق جوجومأج و جأي مرد من
 .لك وفينا الصاحلون(هنأ ): ينلد اعن املهم يف تسألمنا إانه، و مك

 ن؟املكا سؤال عنلاب صر هل من الشرع احل .1265
أيجوج  حاديثأب ابةلصحا ث ُيدّ  ملسو هيلع هللا ىلصنيب الد كان فق رع،شلمن ا ال، ليس

 يفعه ينف النه مما أ وامل ع هنمأل ؛مهناكم نا عأن يسألو  يتكلفواومل  جو ومأج
 .احلصلا فسل الم فه لسنة علىوا تاب لكم اهمن فالبد أنه  تقررملمن او  ،مينهد

 ومأجوج؟جوج ت أيفاص ام .1266
  صهب  ، فاألنو لف ، ذلو تك املغالن م همجنس ء بنا ن أهو بيش ة ل ماجل يفهم 
  ك ت الكال على أش املطرقة، اجملان  مههو وج، كأن لوجوها ضراع عور،الش 

 م، وأهنم أقوايء. اهنلو أو 

 ؟ةبقلساتوضيح الصفات ا ام .1267
 . أي درع احلرب  ،ستّْ لا و وه اْلَمَجاّن(: مجع جمن)
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  ْلد جِ ر لكس اق ابرَ طِّ لارَاق، وَ ره طِ ى ظهعل  ِعلي جُ ذِ الَّ ق ْطرَ ْلمُ والّتْس ا( ةَرقَ ُمطْ لْ ا)
  سِ تّْ لم ابههوجو  ه، أي شبَّه ظهر  ىعل  لصقفيُ  سار التّْ مقدى ل ع عطَ قْ ي ُ 

 ة حلمها. ر ثوكا هلظرها وابملطرقة لغلِبسطها وتدِوي
بة قصَ قصر الرُه، وقيل وِصغَ  نفِ ألَ اتحريك ِقَصُر ابل َلفُ الذَّ : ( فو نُ ُذْلف اأْلُ ) 

 . نبةر اأَلرْ غوص
 .  عرلش ا ونل رارمحا : (بهص)

 ؟افوصاأل  تلك لما دلي .1268
 من هعبص أب اصع هوو  ملسو هيلع هللا ىلصب رسول هللا طت: خه قاللتخا لة عنن حرماب عن
  ا وً دعلون كم ال تزالون تقاتنإو  و، عد ال: إنكم تقولونل: )غة عقرب، فقالد

ن  م عاف، هب الش ر العيون، ش ه، صغو لوجا ضأيجوج ومأجوج، عراأييت  حىت
 . (22331)  دأمح  ه ارو طرقة(. املان جملهم اوهوجن كأون،  نسل ٍب يل حدك

 يبة؟غر ن الواآلذا  لِقصر مثل اهلم، خرى اف األاألوص صحة ام .1269
طويلة، حبيث يفتش  الن اذلطول املفرط، واآلاملفرط أو ا قصرلابم هفصو  امأ

  ا د عليه، وإمن عتماالح ايص  سند هلذه الصفات رى، فالألخف احتا ويل أحدمه
ل ك، فهمثل احلديث  هليثبت أ الأو  ا هل ندس ر الخبا ر وأآاث يف مذكورةهي 

 عليه.  عتمد ال يُ ذلك ضعيف 

 قوهتم؟ ما مقدار  .1270
   سوالنا ثوذلك كما يف حدي صف اثبت هلم،الو  اذهو  ،ةيمظعالقوة الهلم 

 (2937  - 110)  رواه مسلم   هلم(.تا بقن ألحدٍ اديُ   الوفيه: )وإنه 
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 ؟ مماأل هذهكم عدد  .1271
ْيَك فَ يَ ُقوُل: لَب َّ  ،َدمُ : اَي آللَُّ يَ ُقوُل ا) :ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اذا قال يل هدلو  ا،جدً  كبري  عددهم

قَاَل: َوَما بَ ْعُث  ، رِ قَاَل: يَ ُقوُل: َأْخرِْج بَ ْعَث النَّا، كَ يََديْ   يف َدْيَك َواخَلرْيُ عْ َوسَ 
 َك ِحنَي َيِشيُب الصَِّغريُ ، َفَذاِعنيَ ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتسْ  ِر؟ قَاَل:لنَّاا

َلِكنَّ َعَذاَب وَ  ىْكرَ سَ بِ  ُهمْ َس َسْكَرى َوَما َرى النَّا مَحَْلَها َوت َ لٍ محَْ ّل َذاِت كُ   )َوَتَضعُ 
، أَيّ َنا َذِلَك الرَُّجُل؟ قَاَل:  وا: اَي َرُسوَل اللَِّ َقالُ َك َعَلْيِهْم ف َ  َذلِ دَّ تَ " فَاشْ اللَِّ َشِديدٌ 

 ( 6530)  بخاريلا رواه   .(...ُجلٌ رَ ْم ًفا َوِمْنكُ لْ ُجوَج أَ َمأْ فَِإنَّ ِمْن أَيُْجوَج وَ ِشُروا، »أَبْ 

 ة الث ثلاف  و سسادًسا: اخل
 ة الكربى؟الساع من عالمات ةالمة السادسالع ما .1272

 ب.العر زيرة وخسف جب ،ب غر ملرق، وخسف اب ة: خسف ابملش ثثاللا وفس اخل

 مة؟ال العذه ه لما دلي .1273
روا ت ىتح الساعة مو قت نل  ) :الق ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسولن أ   ديسأبن  ةفذيح نع

  رق، وخسف خسف ابملش  :الثة خسوفوث ) :منهاكر فذ  ..(.عشر آايت 
ها  فيو  ضر ابألهللا، أخيسف  سولعرب(. قلت: اي ر لا رةيز جبف س خو  ،ملغرب اب

 ( 2183التمذي ) رواه    ث(.   ا اخلبر أهلهثكأا إذقال له: ) الصاحلون؟ 

 وف؟س خلهذه ات عقو هل  .1274
 طراألشا نم ريهاهي كغ، بل - ةنواملمد احل هللو  -د  تقع بعت ملاسوفه اخلذه

ض عب عقو و  لم منعلا لره بعض أهها، وما ذكنظهر شيء ممل ي اليت
ه  غرى، أما هذاط الصاألشر  منو ها فإمنفرقة، منة متأز أماكن و  سوفات يفاخل
 ة. عظيم  كون تسا هن، ألدعبفإهنا مل تقع ة ثالثفات الو س اخل
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 ن خادل ر او : ظهاعً ساب
 ربى؟ة الكات الساعمعال  من ةبعسالا ةالمما الع .1275

 ر الزمان. يف آخدخان لا هور ظ يه

 ؟ يزالعز  با كتلسبق من ا ما دليل ما .1276
ا  َهذَ اَس ى النَّ شَ غْ ي َ  (10)اٍن ُمِبنٍي َماُء ِبُدخَ يت السَّ  يَ ْوَم أتَْ َتِقبْ فَارْ  :}اىلتع لاق
 . ( ان دخال) {(11) يمٌ لِ َذاٌب أَ عَ 

 قة؟ية السابآلاد يف ار و لاالدخان ديد   حتيف اء مالعل ما قول .1277
 اهمن ب ر قألاني: ى قولية عل اآل يفاملذكور خان لدا هذا يف لملعا لف أهاختل 
مة  عال أنه، و دبعهر أنه مل يظ عه من السلف منتبن مو  اس عببن ا قول

  يت ل اة تظر ملنات آلاين ام -الدخان ي أ - هو ة، فساعى لل لكرب ا من العالمات 
 ا. ه نشيء مر  و هظوت قبل ن منىل أاتع ل هللانسأ

 ؟ةيو ب الن ةنس ال  يف  نخا لدا ل ظهورما دلي .1278
ن وحن ملسو هيلع هللا ىلص  هللا ولنا رسعلي عل طا : قال  اريلغفأسيد ا ذيفة بنح عن

:  نها كر م( فذ ت وا قبلها عشر آايتر  حىتوم قت لن ال: ) إهنا ذاكر الساعة، فقتن
بن  ى اعيس  لنزو و هبا، ن مغر م سشمال لوع ط، و ابةالدو  ، والدجال، اندخال) 

 (2901  - 39)  ممسل رواه  .(. ..مرمي 

 ؟ ندخاال ةالمور عظه يف  مةاألاء  معلل قو  ام .1279
 .ظرنتالت تالكبار اليت الز  ت امالعم من الهي عنده

 ش؟ ري ق  دخان الذي جاء على أهلل مع الالقو  ام .1280
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ع  جلو ا نم اا أصاهبم دةش قريش منه رأت اه مأن عن ابن مسعود رد ي و الذ
 . و حقيقةه يس ولكنه ل ع منه نو  ذاه نلعطش، فإوا
نه دخان  ف أبهو موصو بل  يقي،قح انلنص دخا به ربالذي أخ خانالدو 
ل  قا ملسو هيلع هللا ىلص ن النيبوأل ا،دهوح اشً ناس، وليست قريال ىغش يه نوأ نيبم

و  د عأ فلن تس )اخفقال: هو الُدخ. فقال:  ( أً لك خبصياد: )إين خبأت  البن
 . (2924)  مسلمو   (، 1354ي )البخار  رك(.   قد
 . ا مضىمم  نهأ ، الظرنتا ي أنه مملى ع لّ دا يذهو  ،ةنديملا وقعت يف ةلقصا هذوه

 ا مغرهبشمس من طلوع ال ا: اثمنً 
 ؟ كرميال  شرع ال يف  اهذ ثبت هل .1281

 . ، واإلمجاعنةلس وا، رآن لقابلك ثبت ذقد  م،نع

 لقرآن الكرمي؟ ا ما دليل ثبوهتا يف  .1282
 ِإيَاهُنَا ملَْ  ًسافْ ُع ن َ فَ َربَِّك اَل يَ ن ْ  تِ ايَ آ بَ ْعُض يت أيَْ ْوَم ي َ :}تعاىلورد ذلك يف قوله 

هرت ظاد تقو  .( 158:نعام األ) {َخرْيًا  اهنَِ ا يف ِإيَ أَْو َكَسَبتْ ْت ِمْن قَ ْبُل نَ آمَ  نْ كُ تَ 
ل  قو و وه ،لشمس من مغرهباملذكورة هو طلوع ات ااياآل ضبعب رادملان أ دلةألا

 رين.ملفس كثري من ا

 وية؟بن الة نس ل اا يف هتو بل ثما دلي .1283
َحىتَّ َتْطُلَع  اَعةُ سَّ ال ُقومُ ت َ اَل ) :ملسو هيلع هللا ىلص ولقال الرسل: قا  يرةر عن أيب ه - 

َأمْجَُعوَن لنَّاُس ُكّلُهْم َن اْن َمْغرهِِبَا آمَ هِبَا، فَِإَذا طََلَعْت مِ رِ َمغْ  الشَّْمُس ِمنْ 
َفُع نَ ْفًسا ِإيَاهُنَاَمِئٍذ }اَل ي َ فَ يَ وْ  ا  اهنَِ يف ِإيَ  ْبُل أَْو َكَسَبتْ قْن آَمَنْت مِ  نْ كُ ملَْ تَ  ن ْ

 . ( 157 - 248(، ومسلم )4635رواه البخاري ).   (158 عام: ناأل ) (. َخرْيًا{
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 نتافئم الساعة حىت تقتتل قو ت ال) قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا يرة  هر عن أيب - 
لعت ذا طفإ، مغرهبا  من شمسلع اطل ىت تحو  " احلديث وفيه: .( فذكر ..
أو  ل قب منآمنت  نك ا مل تاهن يإ ًساينفع نف الني حعون فذلك مجأ نوامآ

 . ( 157 - 17)(، ومسلم 7121رواه البخاري ).  (خريًا اهنيا إيف تكسب

ع  و ل : طا تً س مالألعاب درواقال: )اب ملسو هيلع هللا ىلص هللاسول أن ر   رةعن أيب هري  -
 ( 2947)  - 128 مسلم  اه رو  .( الشمس من مغرهبا..

ن  س مشمع الوطلو ) ا:نهكر مفذ  عة،لساط ااأشر  رذك  يف عن حذيفة   -
 (2901)  - 39 سلمه ماو ر   (.غرهبام

ثًا مل  ديح ملسو هيلع هللا ىلص قال: حفظت من النيبما هنع هللا  ضيرو ر عمبن  هللابدع نع  -
طلوع   ًجاو ر خ ت اياآل ولأيقول: )إن  ملسو هيلع هللا ىلص ل هللامسعت رسو  د،بعأنسه 
  ل بق انتكتهما  يأ، و هامن موضع ضر ة األدابوع ل وط، اس من مغرهبالشم

 .(2941)   - 118 سلممرواه  (.   ايبً قر  اهأثر  على ىر خخرى فاألاأل

مة عال ال هذه قعف ستكي ف ،ق ر ش من املمس يا طلوع الش ومد يمن املعتا .1284
 مة؟العظي

 ( ُس؟ِذِه الشَّمْ َن َتْذَهُب هَ أََتْدُروَن أَيْ )قَاَل يَ ْوًما:  يبَّ َأنَّ النَّ   َعْن َأيب َذرٍّ 
تَ ت َ  ىتَّ ي حَ  جَتْرِ  َهِذهِ ِإنَّ )َل: لُُه أَْعَلُم قَاو َرسُ ا: هللُا وَ و قَالُ  ِإىَل ُمْستَ َقّرَِها حَتَْت َي هِ ن ْ

ِمْن   ي، اْرِجِعيا: اْرَتِفعِ َقاَل هلََ زَاُل َكَذِلَك َحىتَّ ي ُ ّر َساِجَدًة، َفاَل ت َ خِ تَ ، ف َ ْلَعْرشِ ا
ِإىَل  َتِهَي ىتَّ تَ ن ْ مُثَّ جَتْرِي حَ  ،اهَ عِ ِمْن َمْطلِ  طَالَِعةً  ِت، َفَتِْجُع فَ ُتْصِبحُ َحْيُث ِجئْ 

 هَلَا: اْرَتِفِعي، َكَذِلَك َحىتَّ يُ َقالَ   لُ ازَ ت َ  ، َواَل اْلَعْرِش، فَ َتِخّر َساِجَدةً َت ا حتَْ هَ َقرِّ ْست َ مُ 
رِي اَل  مُثَّ جتَْ  الَِعًة ِمْن َمْطِلِعَها،ُع فَ ُتْصِبُح طَ ِت، َفَتْجِ َحْيُث ِجئْ  ِجِعي ِمنْ ارْ 

تَ ًئا َحىتَّ َها َشي ْ ُر النَّاَس ِمن ْ كِ نْ ت َ َيسْ   الُ ، فَ يُ قَ ّرَِها َذاَك حَتَْت اْلَعْرشِ قَ ْست َ  مُ ىَل َي إِ هِ  تَ ن ْ
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وُل َل َرسُ ، فَ َقا(رهِِبَاًة ِمْن َمغْ ِبُح طَالِعَ ِك، فَ ُتصْ طَالَِعًة ِمْن َمْغرِبِ  ا: اْرَتِفِعي َأْصِبِحيهلََ 
 ِمْن  َنتْ  آمَ نْ َتكُ  ا ملَْ اهنَُ ًسا ِإيَ ُع نَ فْ نَي }اَل يَ ن ْفَ حِ  كَ اذَ   َذاُكْم؟ىَت  مَ ْدُرونَ أَتَ ) : هللِا 

   (250) رواه مسلم   . (158األنعام: ) (.ا{َخريًْ  اهنَِ قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإيَا

 ة؟مال هذه الع علىمة األ ماءعل عمجأ هل .1285
  ن يذال ني النيقلعاب ر ثمبن أت ة عرب  مة، فال عالال هذه بات إث لىع أمجعوا م،نع
قها  وافما ، فرةاصقلاهلم وص على عقو صنليعرضون اقل و لنا علىقل الع ونمقدي

 . هو م هتوا  دوهر  ا فهقبلوه وما خال

 ضا: طلوع دابة األر عً سات
 العنوان؟هذا من  قصوداملما  .1286

 ن. زماالر يف آخكون لك يوذ، موضعها نض مألر ابة لوع داط هو

 ز؟ آن العزير قال ثبوهتا يف  ليلما د .1287
ِمَن اأْلَْرِض ًة َدابَّ  مْ ا هلَُ نَ جْ رَ خْ ْيِهْم أَ ْوُل َعلَ  اْلقَ َوِإَذا َوَقعَ  :}عاىلت ولهق ذال هدلي
 . (82ل:النم)  {ا اَل يُوِقُنونَ اَيتِنَ النَّاَس َكانُوا ِبِ  َأنَّ  مْ ُمهُ ُتَكلِّ 

 ة؟بوين لل ثبوهتا يف السنة ادليما  .1288
نفع ي ال جنخر  ذاإ ث ثال: )ملسو هيلع هللا ىلص هللال سو قال ر  :الق رة هري أيب نع  -

  طلوع  : خريًاا هنإياو كسبت يف أقبل  منت منتكن آ إياهنا مل اً نفس 
 ( 2901) - 40 رواه مسلم(.  رضاأل ةبودا ا، والدجال،رهبمغ من سمش ال

خروًجا : )أول اآلايت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو رس لاقال: ق  بن عمرو عبدهللاع ن   -
ت  ناكا  م هيوأ حى،ض سانلعلى ا بةداا، وخروج الهبر غممن  سمالش  عطلو 
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 (2941)  - 118 لممسرواه   ا(.   قريبً أثرها على  األخرىى فر خاألل بق
على  اس لنا فتسمج الدابة، ر خت: )الق ملسو هيلع هللا ىلص  نيبيرفعه لل  عن أيب أمامة   -

عري جل البالر ي ت يش  كم حىتيف -يكثرون  أي - غمروني مثم، هراطيمخ
 (. 22307) محد ه أروا . خطمني( ملا حدأ ول: منقفي؟ شتيتهقول: ممن افي

 ة؟مال عله اهذ لىع ةمء األماعلع مجأ له .1289
ك لذ يف لف اخروج هذه الدابة، ومل خي بات إث لىبة عقاط نةلس ا أهل نعم أمجع

الدابة   جل خرو  فأصإالو  قط،التفاصيل ف ض بع يف حصل منا اخلالف د، وإأح
 .عليه متفقٌ 

   ؟بةدان يف أمر هذه الي جيب على املؤمذلا ام .1290
ديًقا  صت قدّ يصو  امً ز اج اانً إين ؤمي نأ ةبدالاه ذه أمريف من ؤ ملاى عل ب جي

ناس لى الع ولقلا قعو  اقرب قيام الساعة إذر الزمان اىل يف آخ تعهللا نأب  انيً يقي
  س نالا ما تكل وأهن -أمرها  قيقةعلم حبأ هللا -رض دابة ألان م مهعلي سُيخرج

ن مشر بلا دهو الف معخت ك ش ا بلا أهن، و رافلكواوتسم املؤمن  ًما يفهمونه،كال
ا  خروجهبعد أنه و  ى،رب الك مات الساعةالع من اأهنو ، الً عمقة و خل ب والدا

يف  تبكس   وأ قبل كن آمنت منمل ت ااهنيإ افسً نيقفل ابب التوبة فال ينفع 
 . اريً ا خإياهن

 ؟نهحلذر ما املؤمن ىعلنبغي ي يالذما  .1291
 م يعل  أن ، و ضدهيع ناهر ب اله و ه ب لم عل اخلوض فيما ال  للمؤمن احلذر من يبغني

 عقول فيها.لل  لخدم ال يبغلار وأمو ، يبغ مراأل أن
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 لغيبيات؟ م يف هذه ااس عقوهللنا عضب حمأقكيف   .1292
 سانناإلدن اجلو ويف ب يف يتلارات ي هذه احلش ابة هلدا نأم زعس االن بعض

 الف للنصوص. ابطل، وهو خم زعمذا هو  ،عر يش تك به وهو الفليت تا

 ن يمال انر :  ارً عاش
 ة؟معال له اذه من قصودملا ام .1293

 . رموت حضر حبمن  قعرة عدن،ن من يمال نم رجتخس اليت لنارا هي

 ى هذه اآلية؟ليل علما الد .1294
 : يتأي ادليلها م

ن مليان خترج م ذلك انر روآخ) وفيه:ا رً الذي تقدم مرا يفة حديث حذ  -
عر ق من رجخت) ة:رواي ويف ،(2901) مرواه مسل .(شرهمىل حماس إالن طردت
من  يمنال منج ر خت ران ذلك  وآخر) ة:يوار ويف  ،(16143)د أمح اهرو  "دنع

 (. 2901) لممس.( الناس إىل احملشرقعر عدن تسوق 

 رحتش  الساعة انر أشراطل أو ) :ملسو هيلع هللا ىلص ل رسول هللاقال: قا أنس عن  - 
 ( 3329) يرواه البخار يث.  احلد( ...غرب امل إىل ن املشرقماس نلا

ْو  أَ  تَ َموْ ٌر ِمْن َحْضرَ ُج انَ ْخرُ َستَ )  :ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا سال ر قال: ق مر ع  بنعن ا  -
ْلَنا: اَي َرُسوَل  : ق ُ قَالَ  ( ِة حَتُْشُر النَّاسَ مَ احَبِْر َحْضَرَمْوَت، قَ ْبَل يَ ْوِم اْلِقيَ  ِمنْ 

 (. 5376)  رواه أمحد  .  ( لشَّامِ ُكْم ابِ َعَليْ )قَاَل:  ؟ُمُرانَ اللَِّ َفَماَذا أتَْ 

 س؟ انلل رالنا  حشر هذه ونيككيف   .1295
الناس  قتسو و  ضر  األيف را تنتش هنإمن في لا منة مة العظيمالهذه الع ا ظهرت ذإ
 :شكالة أثالث ىعل حشرها للناس  نو ويك احملشر،ض أر ىل إ



425 
 

 ني.بكا ر  سنيمعني كااني ط: أانس ُيشرون راغباألول
 احد.الو  بعريل ا بونتقويع ة ر ات ركبونوي ة ر ات  نو ش أانس ي :الثان

شر،  احملض أر  جانب إىلم من كل قهو م وتس يط هبحتم فهحتشر : أانس لثثاال
 ه. ل أتكا هنإهم فمن ختّلف نمو 

 ؟ابقالس رير  تقال ما دليل  .1296
:  ث طرائقى ثالُيشر الناس عل قال: ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنال  أن  يرةر يله حديث أيب هلد
 وعشرة ري، ى بعل ع بعةأر و  ري،بع ىثة عل ال وث، ريبع ثنان علىااهبني، و ر  نيبغار 
حيث   هممعت بيقالوا، وتمعهم حيث يل ر تقالنا همقيتبشر بعري، وحت لىع
اه البخاري  و ر  (مسوام حيث أعهم سيبحوا، ومتصث أحي مهح معب تصا، و تو اب
 (. 2861(، ومسلم )6522)

 ر؟ حلش ا اذهقت و مىت  .1297
 ،ةهذه الصف ر علىاحلش ا هذ توق عاىل يفت هم هللااختلف أهل العلم رمح

ار  واخت ،ده ة ال بعالقيام وم ل يان قبمز ال آخر ه أن يهف ةري مال ذيالب والصوا
،  جرحن بوا ري، كث  نب، واض، والقرطيب ي عيااضلقوا، ايبم اخلطمااإل لهذا القو 

 .قابس اليل الدل قتضيه الذي يم، وهو هغري و 

 ناس؟رض اليت سيحشر إليها الاألما  .1298
 . ماش ي أرض اله

 ه؟قول قبس ماعلى  يلدلال ام .1299
هللِا   لَ و  َرسُ ايَ  ُت:: قُ لْ قَالَ عن جده  يهم عن أببن حكي هبزك حديث لذ يلدل
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ِإنَُّكْم حَمُْشوُروَن رَِجااًل  ) الشَّاِم. قَاَل: . َوحَنَا بَِيِدِه حَنْوَ (انَ هُ َها) ُمُرين؟ قَاَل: أتَْ أَْينَ 
 . ( 20031) د محأ ه او ر  .(وَن َعَلى ُوُجوِهُكمْ َورُْكَبااًن َوجُتَرّ 

ر  زالب رواه ا .(شرنوامل رش حملاأرض  املش ا) :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا أن رسول   ذروعن أيب
 (. 3726 )  ع حيح اجلاملباين يف صاأل ححه وص (. 3965)

لناس زمان ال يبقى   على اليأتني) قال: عاص بن ال بن عمرو هللادبعن وع
 . ( 8413) ماكحلاه روا .(شامحلق ابلال ن إمؤم رضعلى األ

 ؟.رم النارهش حت من آخر من .1300
  ملسو هيلع هللا ىلص  هللال رسو ت ع: مسلقا   هريرةن أيب عد ور كما   ، ةنراعيان من ُمزيا مه

 وايف أي ع -يفعواالإىل  اغشاهي ال انت كما   ريينة على خكون املدت ي) :ليقو 
  مهما بغن ن نعقاي نة دي راعيان من مزينة يريدان املُيشر  آخر منف-اع والطريالسب
اه  و ر  . (ا مههعلى وجو ا رّ خ اعالود ا ثنية لغب اإذحىت ا شً و وح ئتل ما داهنفيج

لة  لذمانت  ما كخريلى ها أهلها عنكت لي ) :رىخة أواير  يفو  . (1874)اري البخ
 . (1389لم )اه مسو ر  .(للعوايف

 األشراط؟   هذه لمتع يف نطلق ها ننم يت  ال وصاايلا اذكر بعض .1301
 : طشرااأل ههذ بعد قراءةس لناها بني افتها ونشر لوصااي الواجب معر ا من
  ح يلصحا ليلدلا هو شراطهذه األمن شيء ت بائدان يف إثقان و كي ن أ :لو األ

ب إثباته،  اجو لافح، يالصر  يحلصحلدليل اقط، فما أثبته ا لصريح فا
يف إثباته   فيه فال حق ألحدني ومله يثبت ما مله، و نفي واجبلافنفاه  وما
 . أعلمول: هللاق نسعنا أن ، وإمنا ينفيه وال

  -وصه اخلصوج على ىكرب لا -ألشراط اذه ه نأ قنيليعلم ا علمن ن : أنثالا
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  أن عبد إاللل يل فال سبار فيها العقول، يت حتلا ،املعظا بئجالعمن ا
راك دإ يف يفالضع هلعقل حام  إقغري نم ،ازميق اجلدق هبا التصدصي

ِد نْ  عِ  ِمنْ ِه ُكلٌّ نَّا بِ مَ آ:}أن يقولوإمنا ال يسعه إال  شيء من ذلك،
  نِ عَ  ا يَ ْنِطقُ مَ وَ }  املصدوق  يف حق الصادق ول قنو  ( 7:ان مر ع آل ){ انَ بِّ رَ 

 ( 3-2م:النج){ى يُوحَ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحيٌ  .ىوَ اهلَْ 
موافقة وص هو النصه هذ ثلملّد الر و  بولن القميزا لن جع ر من أ: احلذثالثلا

اًن  هبتا ا و زورً  -ون أنفسهم لذين يسمالبدع ا لها مسلك أن هذ، فإعقلال
  ، بهينفع صاح  ال  سنةلواب لكتاا ل اجملرد عن هديقعلفا ني، نياللعقاب -
لصحيحة  ا صو صن التقرر أن وم امله، ومن املعل لضاللبًبا س ون د يكق لب

 .لعقولارات امبح اانً يأح أتيتقد ا إمنول، و العق ت يت مبحاالال أت
  ي والذوى، ة قصأمهيالوقت له  نأالعلم  امة أهلع ند تقرر عملن ا: معب راال

ه  ب د مما مل ير اط شر ألا ذهيل هصام يف تفأنفسه او ل غش ي ن البه أوصي ن
ن يأ و  ؟اله، وما أصالدابة لبحث عن جنس ابس فل النغاإشص، كلنا

ر  األخبا حيح بصب يكذلتا اداهمؤ يت لة الاألسئ ، وحنو هذهمكان السد
 . وهتا ثبك يفتشكيوال
 للحقالب لطافيد ملستظر اظر ندلة أن ينألنظر يف انوصي من  اخلامس:
  ،اىل تعهللال ضبفنه يُوفق فإ قصدلا ذار هبظن بيان، فإن من الو  ىدهلوا

زداد صاحب  ي اهلدى فالو  قحلان ملتكرب عادل افيها نظر اجملر نظيوال 
، وإن  دلةه األهذ ى من اهلد مل يرمنه أل ؛الً ضال و االً سفىل نظر إلك الذ

منا  وفه نام عل ور يفالقصأن  فواجب العلميها شيء علينا ف لكأش
 لة. يف األد ال ،انثوحب
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 ن: الثا حثبملا
 ت و امل  ة ما يتعلق بقضي

 ت؟ة املو ة يف قضيرد واة الدلألا ما .1302
 . (185ان:آل عمر  {ْوتِ مَ ئَِقُة الْ نَ ْفٍس َذا لّ كُ   }:ل تعاىلاق
َها فَانٍ :}ىلعال تاقو    { امِ رَ كْ اإْلِ  وَ اَللِ و اجلَْ َربَِّك ذُ  َويَ ب َْقى َوْجهُ  .ُكّل َمْن َعَلي ْ
 ( 27-26:ن الرمح)
ْم  َربِّكُ  كَِّل ِبُكْم مُثَّ ِإىَل ي ُو ذِ لَّ ا تِ وْ مَ ُكْم َمَلُك الْ ا َوفَّ يَ ت َ ُقْل }:ال تعاىلقو 
ابملوت من ٍد أحكل ى  عل ضى وق م ك حال وع جل هللاف ( 11ة:دسجال){نَ و عُ جَ رْ ت ُ 

 شر واجلن وسائر احليواانت. لبوا  املالئكة

 ضية؟الق هبذه  قليتع اذما .1303
ل ا و أح ننه ميتضموالبعث، وما  ، (ربلقاعامل الربزخ ) مثل  ، ةددحم ارً مو ا أق هبعل يت

 البعث. دعب

 ابلقرب ما يتعلق : ولاأللب طامل

 ة؟ضيقلا ه ذق هبماذا يتعل .1304
ذلك األدلة  ت ببتا ثكم، ابهوعذ هعيم ونقربال الن بسؤ إلياعلق هبا: اتي

 بار. خاأل وصحت به

 رب؟يف الق  يمنعود عذاب أو ج و على  نيةقرآ دلة الما األ .1305
 : انه م ة،ري ثكك  ذل لىعة األدل
َهاَن َعلَ ُضو رَ يُ عْ  ارُ نَّ ال:}نو عر فآل   يفقوله تعاىل -   مُ و قُ ت َ  مَ وْ َوي َ  ا َوَعِشي او  ُغدُ  ي ْ
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 . ( 46غافر:){َذابِ عَ الْ  َشدَّ َن أَ آَل ِفْرَعوْ  واِخلُ  أَدْ لسَّاَعةُ ا
               ( 101:بةتو ال){مٍ يظِ عَ   َعَذابٍ وَن ِإىَل دّ يُ رَ رََّتنْيِ مُثَّ مَ  هُبُمْ َسنُ َعذِّ :}اىلتعقال  - 

 وقتادة عيدسو  البصري نس واحل جريج بنوا مالك  نبد واو عمس ابن  قال
 والعذاب  ،القرب وعذاب  يا الدن اب عذ لك بذ د ااملر  ن أ: قاإسح وابن
 1 .مجهن ب عذا وه يمالعظ

 يف وَ  ا يَ ن ْ دّ لَياِة ااحلَْ ِت يف بِ اِل الثَّ يَن آَمُنوا اِبْلَقوْ ذِ  الَّ يُ ثَ بُِّت اللَُّ :}ىلتعا قال - 
 عنه  رباءث الحديمن  يف الصحيحني تفقد ثب .( 27:ميهار إب ) {آْلِخَرةِ ا

 .ربب القعذايف  نزلت أهنا

 ؟لقرب  انعيم يف  اب أوعذد جو على و ة نّ الس  األدلة من ام .1306
ىل  قربه، وتو ضع يف د إذا وُ إن العب ): ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا ال : قلاق  نسأ نع - 

  ا م :هلن انه فيقوالفيجلس ن كال مه ات أ هلم،رع نعاسمع قلينه وإبه اصحأعنه 
   . ملسو هيلع هللا ىلصمد حمل ؟لرجالذا يف هتقول  تنك

دك  مقعإىلر نظن: االو ق ورسوله، فيهللادعب هد أنهشأول: فيق فأما املؤمن
و  املنافق أ ا، وأما امها مجيعً فري ة، ن اجلنم اعدً مق هللا دلك أب د ر قلنامن ا

أقول ما كنت   ريأد ال :لو ق، فيا الرجلهذتقول يف  ما له: النيقو الكافر ف
د يمن حد مبطارق وُيضرب  ت،يل ال تو  يتدر  له: الل قايف ،اسنلايقول 

(،  1338) رواه البخاري  ن (.سانشيء إال اإل لك   امعهيحة يس ص يصيحف
 (. 2870)  ومسلم

 َماَت ُعِرضَ ِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا سولل ر اق ل:اق  مرعبن عن ا  -
، ِإنْ دَ غَ اِبلْ َمْقَعُدُه  َعَلْيهِ    نْ نَِّة، َوإِ ْهِل اجلَْ َفِمْن أَ ِة اجْلَنَّ  ْن أَْهلِ مِ  انَ كَ   اِة َواْلَعِشيِّ

 

 قاهرةلا -ر الكتب املصرية دا  ( 241 /8)  تفسري القرطيب   - 1
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َعَثَك هللاُ   َفِمْن أَْهلِ أَْهِل النَّارِ  َكاَن ِمنْ    النَّاِر، يُ َقاُل: َهَذا َمْقَعُدَك، َحىتَّ يَ ب ْ
 .(2866(، ومسلم )1379)  لبخاريرواه ا  . (ْيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ إِلَ 

 ربقالب اذت عذكر عليها فدخلت ة ي دو هين أ انهرضي هللا ع شةئاععن   -
عن عذاب  ملسو هيلع هللا ىلص لنيبة األت عائش ، فس ب القربعذا نمابهلل ذي عوّ ت لت:فقا
  النيب »فما صّلى ائشة: ع تلقا. (حق  ربم عذاب القنع ل: )فقا، ربالق

 ( 1372) بخاري ل اه او ر  «.لقربب اعذا  منهللابذ وّ بعد قط إال تعة صال ملسو هيلع هللا ىلص

  ، همعة بالصحوا ه بغلة لعلى  ار نجالين بل  طئحا  يفكان   ملسو هيلع هللا ىلص يبنلن اوورد أ - 
من يعرف هذه  فقال: ) سة، أو مخ أقرٌب ستة  اه فإذت تلقيدكاه و ب  ادت ذ حإ
قد ل: )قا. فيف الشرك: قال ا(؟اتو م ىتمف ل: ). قا؟ فقال رجل: أان(قربألا

 أن هللات عو لدفنوا اتد الأن  ها، ولوالور قبيف  تفنت ةاألم ذهه نأوحي إيّل أ
 اب ذمن ع هللاب واوذع ت): قال مث  ع(ي أمس الذربلقب ااعذن م كمعمس يُ 
فنت   من الا ابهللذو عو ت : ) . قالالقرب  من عذاب نعوذ ابهلل لوا: اق( . ف لقربا
 (. 2867) م مسل اهو ر ديث.  طن ...( احلب ماو  اه من را ظهم

َُما لَيُ عَ ) :لفقا بقربين ملسو هيلع هللا ىلصيب لنا : مرقال  سعبا ابنعن   - َوَما   نِ ابَ ذَّ أََما ِإهنَّ
َخُر َفَكاَن اَل  ِة، َوأَمَّا اآْل ي اِبلنَِّميمَ شِ َكاَن يَْ فَ َأَحُدمُهَا ، أَمَّا  َكِبريٍ ِن يف ذَّابَ عَ ي ُ 

َعَلى   سَ  َغرَ مُثَّ  ،َننْيِ ث ْ يٍب َرْطٍب َفَشقَُّه ابِ سِ ا ِبعَ َفَدعَ  : ، قَالَ (َيْسَتِتُ ِمْن بَ ْولِهِ 
ُهَما َما ملَْ فَُّف  خيَُ َلَعلَُّه َأنْ ): الَ قَ  مُثَّ ، ادً ِحًدا َوَعَلى َهَذا َواحِ اا وَ َهذَ    َعن ْ

َبَسا  (292)  - 111مسلم رواه   .(يَ ي ْ

 :لو يقع رب من أذ ابهللعفليستحدكم إذا تشهد أ) :افوعً مر   ريرةعن أيب ه  -
،  ت ااملميا و نة احملفتومن  رب ،ب القومن عذا ،ب جهنماعذ نم هللابوذ أع

 (. 588لم )مس  هاو ر . ( لالدجا املسيحة تنف ومن



431 
 

 ؟القرب اب يف د عذيف وجو  املشهورديث احل ام .1307
 وفيه:   ، عازب  بن ءارب الث هو حدي

من وإقبال دنيا لمن ا نقطاعن يف اذا كاإ مناملؤ إن العبد : )ملسو هيلع هللا ىلصنيب لقال ا
 انأكف من فنك  عهممس، مش وههم الوجلى ن عأ ة ككئمال يهإل لز ن ةر خآلا
 ر.صبل ا دَّ ه مَ نم واس جيل  ىتنة، حاجلط نو ط من ح وحنو  ،ةنجلا

تها  يأ فيقول: ، أسهر  دعنس حىت جيل  -الم يه الس عل  -ت املو ملك يء مث جي
سيل  ج تخر تف: ) ، قال ورضوان (هللان رة ممغف ي إىلطيبة اخرجلالنفس ا

 يده  وها يفدع يذها ملخ فإذا أ ا،خذهفيأ قاءس ل ايفِّ من  ةر طقلال تسي كما
  رجوخي، طو ناحل ك وذل نكفال ذلك  يف علوهايجف ها  حىت أيخذو نيع طرفة

  .ض(ر وجه األ ىدت عل سٍك وجفحة مطيب نها كأمن
  الوا: إال ق - املالئكة ن م مألٍ ى هبا عل  يعين - ونر ا فال يهب ونيصعدف) قال:

وا  ان كه اليتئسن أمساأبح الن، فبن  ن فال ن:ولو ق يف ؟ ة يبالط ه الروحما هذ
ه  ح لفتفي هل ونحتيستفف ، ءاسملا إىلهبا  واتهيننيا، حىت لدا ا يفمونه هبيس 

  ي هبا إىلتهين ها، حىتيتل  يتلا اءالسم ىلبوها إٍء مقر مسامن كل يشيعه ف
 . سابعةالسماء ال

 ينفإ ضر األ ىلإ وهدعيوأ ، علينيبدي يفعكتاب تبوا   عز وجل: اكهللال قو في
 (. رى خرة أأخرجهم اتا نهوم عيدهمأوفيها  قتهما خل همن

له:   يقوالن، فانهلس يجف ناكل م أتيه في ،هجسد يف د روحه عاتُ ف : ) ملسو هيلع هللا ىلصقال 
فيكم؟   الذي بعث جللر ما هذا ان: الو فيق. هللا يبقول: ر بك؟ فين ر م

  هللاب اكت  رأت ل: قفيقو  ؟عملك  : وما فيقوالن له ؟ ول هللاو رسول: هفيق
 ت.  قدوص هب منتفآ
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ا له  حو فتوان اجلنة، م وه شفأفر عبدي، صدق  أنء: السما ناٍد مندي مفينا
  ه ُمدَّ رب ه يف قيفسح لو طيبها، روحها و من يه أتفي) :لاق نة(،جلا إىل ابً اب
ح ،  ريالطيب اب، الثي لوجه، حسنارجل حسن  يهت أيوال: ) ق(، هر صب

  ي شر ابلذ ب: ألو فيق ،خلرياب يء جيي ذال وجهك الفوجه  ؟ن أنت: مهفيقول ل
 ليأهإىل  جعأر  الساعة حىتم أق : رب فيقول صاحل.اللك ان عمأيسرك، 

 .(يلامو 
ن م لباإقو  نيادلع من اانقطا  ان يفالكافر إذا ك العبدن إو ): ملسو هيلع هللا ىلص قال 
بصر  السون منه َمدَّ جل فيسوح امل معهم ود الوجوهس ه مالئكة ليإ لخرة نز آلا

 نفسها ال تقول: أيرأسه في دعن سل جي حىتم الس له ايعل ت و لك املم جييء مث
 .ب(غضو   من هللاخطٍ س ي إىلة اخرجخلبيثا

لصوف  د من االسفو كما ينتزع ها  تزعينف هدس ج يف وحه ر  ق ر فتتف : ) ملسو هيلع هللا ىلصقال 
يف ا وهجيعل حىت عني  يده طرفة يدعوها يف ملا هإذا أخذفا، هذخيأف بلول،ملا

ض،  ر األ هوجلى ع ت وجد  فة يج ح ري أننتنها كمخيرج وح، و تلك املس 
  ما لوا: قا إال -الئكة امل ن مأٍل على م يعين - هبارون يا فال يصعدون هبف
  ه ونسمنوا ياكاليت   أمسائهقبح بن فالن، أب نفال ن:لو و قيف؟ ثياخلب حو ر لا اذه
له(،  يفتح فتح له فال ستفي ا ، لدنيماء اا إىل الس  ينتهي هبحىت، ا الدنييفا هب
ْخطَُفُه تَ ف َ  اءِ ِمَن السَّمَ  ا َخرَّ َكَأمنََّ رِْك اِبللَِّ فَ شْ يُ ْن مَ وَ } :ملسو هيلع هللا ىلص هللا  سول رأ ر مث ق -
يف  روحه  دعافت ،(31:جاحل) {اٍن َسِحيقٍ كَ مَ   يف حُ يرِّ لِه ابِ  يوِ  هتَْ  أَوْ طَّرْيُ ال

ال هاه هاه  :ولفيق : من ربك؟يقوالن لهه، ففيجلسان نتيه ملكاوأي  ،هدجس 
  أدري،  القول: هاه هاه ؟ فيكمفي ثعبي لذجل ار ا هذا الن: ماليقو ي. فأدر 

  ابابً  ه لا حو فتوا لنار،ا من هعبدي فأفرشو  ب كذ  ء أنن السمام دٍ نامفينادي 
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فيه   تلفخت ىته حيه قرب ل ع ضيقيومها و ومس اتيه من حرهأفي،  ارالن ىلإ
ر بش ل : أيقو ح فمننت الري اب لثي اوجه قبيح ل قبيح اليه رج، وأيتهعأضال
جهك أنت فو  ند ، فيقول: ومتوع نتك  يذلاك ومذا يهي يسوؤك ابلذ
قم ت ال  رب : قولث، فيبي خلا ول: أان عملك قفي لشر؟جييء ابي لذا هالوج

 .   (18534)  محدأ ه روا(.  ةعساال

 ما يتعلق ابلروحاملطلب الثان: 

 ت؟متو الروح  له .1308
 ار.  عتبالا ذاهب هنا متوت ها للجسد، فإتقوهتا مفار د مبو صقامل ناا كذإ

 ذا االعتبار.  متوت هب ال ي هفن، تك مل نأك  هاوعدمفناؤها  دو ن املقصكا  وإن

 ؟تفىنوال   خالدة اعلى أهن يلدلما ال .1309
د س مفارقة اجلا تبقى بعد هن أى ل ع لّ د - ءربامن حديث ال -ابقالس  ليلدلا
 ن أهلبها من صاحكان  ومعذبة إ عيم،نال أهل نا م هبصاح ان ة إن كمعنم

من ، و دس جلل  هاتقار فمد ري ا يمتوت فإمن اهنالعلم أ ل من أهلن قامف اب،ذالع
 .ءبقالل  تلقخهنا ىن؛ ألال تفا يريد أهن  ا منت فإنهم إهنا ال متو قال م

 ؟تو امل دعب  نيمنؤ امل أين تكون أرواح .1310
 ها: نكما أ يف اوت فتظم أع تفاوتةم خربز الؤمنني يف أرواح امل

ق لرفي، يف انيليِّ أعلى عِ  نازل يف امل ريخ يف نوهذه تكو  اح األنبياء، رو أ أواًل: 
ياته  ح خر حلظات آ يف ملسو هيلع هللا ىلص عائشُة الرَّسولَ يدُة الس ت عَ د مسِ وق ،لىعاأل

 (. 2444لم )، ومس( 4463) ري بخارواه ال األعلى(.  فيقالر  همل ) اليقول: 
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 . قون رز يُ  مرهب د نء عياحوهؤالء أهداء، ح الش ا رو أ :ايً ناث 
  ْندَ  عِ ءٌ ايَ َبْل َأحْ  أَْمَوااتً  يِل اللَِّ بِ سَ  يف قُِتُلوا َواَل حَتَْسَُبَّ الَِّذيَن :}اىلعت قال

 (169ان:مر آل ع)  {نَ َزُقو رْ ْم ي ُ هبِِّ رَ 
 اآلية، هذهن ع  دو عمس  بنهللا عبدَ  هللاسروق رمحه م لأد سوق 
هم يف  حاو ر أ): لاقفلك، ذعن  ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول هللاسألن قد انإ» ال:قف

يث  ة حنجلا نمش، تسرح هلا قناديل ُمعلَّقة ابلعر خضر،  طري  فواأج
 (. 1887)  مسلاه مو ر «. (ليادقنالك ل ت  أتوي إىلمثشاءت، 

 .جلنةاا تعُلق شجر يورً طن  كو ت: نيحلصاالمنني ؤ أرواح امل لث:ثاال
  هللا  ثه يبع ىتجر اجلنة، ح شيفُق لُ عْ ئر ي َ امة املؤمن طسَ ا نَ منإ":ملسو هيلع هللا ىلصل قا 
 .يَ ْعُلُق: أيكل (. 15787)   أمحدرواه . " ثهوم يبعيده س جىل إ

 ؟ نينمؤ املعن  ءهداح الش ألروا  اءز اجل فرق يف لا ما .1311
  يف حواصل طري  ءداهالش  ن أرواحأ ء،دارواح الشه وأننيمؤ املح روا ني أالفرق ب

 العرض. يف ةلقعماديل نق إىلأتوي ، ونةاجل ضراي  يفة قل متنخضر تسرح 
 ر اجلنة وال ينتقل يف أرجائها. لق مثطري يع فيف أجوا ا هنإف ننيمؤ واح املر أ أما

 اء؟ ري األنبيغل ةسبلنة ابناجلدخول  مانع من  رأم نمناك ه له .1312
هللا بن   دشهداء، فعن عبلا نلم مان املس ك  لوو  وهو مانع دْين ال كاهننعم، 

 لت يفتقإن يل ، ماهللا ولسر  ايال: قف، ملسو هيلع هللا ىلص النيب ء إىل جاالً جر ن أ" :جحش
ه  إال الدْين، سارين ب): ملسو هيلع هللا ىلصىّل، قال و لما ، ف(نةجل ا): ملسو هيلع هللا ىلصقال  ؟هللا بيلس
 (. 19077)  محدأ  ما اإلم أخرجه .  (فاً آنربيل ج

 ؟ ننيمؤ ح املا رو أ تالقىن أن تكمي هل .1313
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أِبَْرَواِح  َتِمُع ْت جتَْ ضَ بِ قُ  ا ذَ إ ءِ اَوأَْرَواُح اأْلَْحيَ " مية: ي ن تبام الخ اإلسشيقال 
َعْن َحاِل اأْلَْحَياِء فَ يَ ُقوُلوَن: َما فَ َعَل َعَلْيِهْم  ى اْلَقاِدمَ َأُل اْلَمْوتَ سْ اْلَمْوَتى َويَ 
فَ َعَل : َما ُلونَ ٍة. َويَ ُقو نَ اٍل َحسَ ٌن َعَلى حَ ٌن تَ َزوََّج، ُفاَل اَل : فُ ُقوُلونَ ُفاَلٌن؟ فَ ي َ 
ِه اهلَْ ىَل ُقوُلوَن: اَل َذَهَب ِبِه إُكْم؟ فَ ي َ تِ أيَْ  ملَْ أَ  :ولُ قُ ُفاَلٌن؟ فَ ي َ  اُح  أَمَّا أَْروَ اِويَِة. وَ  أُمِّ

   1."اأْلَْعَلىاَل َيْصَعُد إىَل  َّنَ دْ ََّن َواأْلَ اْلَمْوَتى فَ َتْجَتِمُع اأْلَْعَلى يَ ْنزُِل إىَل اأْلَدْ 

 ؟منيلس امل نم ةلعصاح اروا ستكون أن أي .1314
 ن ذلك:نوعة، ومذاب متالع نم اوفنصة العصارواح أل

  يف  يدخلديد ن حب مو كلّ ب ب ذَّ يُع اَق،اآلف غل بتَة بذكال ب يكذِ  ذيلا - 
 يبلغ قفاه.  حىت قهشد

 رة. خ رأسه بصخدَ ش يُ   صالة املكتوبةوالذي انم عن ال - 
  د قو تُ اسع، وأسفله و  الهعأق يِّ ض، ورنّ الت َّ قب مثل ث يف نو بذَّ يُع اينو زَّ اللّزانة و او  - 

 ته. حت من رانلا
 . ةار حجقمه ن يل طِّ مش ال ىوعل ، دم نحبر ميف يسبح راب(لآكل ا)ايب ر وامل  -
ن مل يكن يستنزه مي لذث عن عذاب اتتحد ليتاث ديحان األناك مهو   -

 . قربه يف ب ذعه يأن س االن ة بنيلنَّميم ابي يش  بوله، والذي 

 ما يتعلق بنعيم أو عذاب القرب املطلب الثالث: 
 طع؟ قنمو به أصاحلى ع دائم  رب لقا باذع هل .1315

اق والنفالكفر والشرك  من أهلن كان إف ،تملي اف التخ اب تلفخي وه
 طع.نقي الم دائ لقربيف ا هباذن عإف يداقاالعت

 

 ( 303 /24فتاوى )الجمموع  -  1
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ه منقطع، وهو إليان فإن عذابوام الأصل اإلس معهمن ذيلا ن مناإن كوأما 
 ه. طاايخ و وبه نه ذناملكفر ع بةثامب

 ؟دجلس ا وح أو ر لا ى لع عيق رب قاب العذ له .1316
الروح أصالً ه على إال أن ،دس واجل وحلر ا ىل قرب عال ب اعذ نأ يحالصح

 ا. عً تب داجلس  عهاويدخل م
لبدن مجيعاً  العذاب والنعيم على النفس واول شيخ اإلسالم ابن تيمية: )قي

، وتعذب وتعذب منفردة عن البدنس نفابتفاق أهل السنة واجلماعة، تنعم ال
  هذه يف ا هملنعيم والعذاب عليصل هبا، فيكون امت  بدنمتصلة ابلبدن، وال

 .1ون للروح مفردة عن البدن(، كما يكجمتمعني الاحل

 2 ؟ممأل ئر االس  مأو عاألمة، ا ذههل خاصقرب لاال هل سؤ  .1317
يث  ادحاأليف بعض  داألمم وما ور  لكلدلة أنه عام ألا ه خالف، ومقتضىيف

(،  184رواه البخاري) (كمر و ن يف قب و نتفت مكأن أوحي إيلّ ): ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ذلك  من

ض  عببم عاكر لل ا ذ مة؛ ألن هذاألاص هلذه تصا اخهذ دع يال ف ( 905سلم)مو 
 بتخصيص.  ليس دهرافأ ضبعب لعامأن ذكر ا ولصاأل رر يفقد ته، وقأفراد

 ؟ ذاط، أم ماقرب فق نص مبامه خونعيوعذابه  ؤال القرب س هل .1318
 تقتفر و ق ء احت او س، و يدفن ملو أ نفد سواءً  ت مامن هو عام لكل  بل، ال
ك، امساألكلته وأ غرق يف البحر لريح، أوا تهسفو أ ،عا بس أكلته الو أاؤه، ز جأ

هؤالء  كل   ك،ذل ريغو أ  ضاؤهحتللت أع ىتح ذعجللى اعقي لب وبأو صُ 
 

 (107 : ص ) مر بن سليمان األشقر  عرى ل يامة الصغلقا ،(282-4/262) جمموع فتاوى ابن تيمية   - 1

 ( 44 : ص ) يمان األشقر  لعمر بن سلى  القيامة الصغر  -  2
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ل أهن م او نويعذبون إن كا  ،نعيملهل امن أكانوا  إن نعمون وي نيسألو 
 العذاب.

 نب؟ اجلا اذه يف  لقعلال اخدإ كنهل مم .1319
كل شيء، ى  ر عل قاد وهللا ،يشرعال الدليله تأثبقد و ب يغمر األال، ألن 

م ليالتس ل الواجب ب ، ايهف لعقلاال ز إعمفال جيو  رةخاآلأمور من مور الربزخ وأ
  .تقوف حيث وقفوالو ، وصصلنل

 ابق؟الس   التقريرل ما دلي .1320
  : يهبنل لاقوت ملاحضره فلما لى نفسه، ع رفس ل يُ ن رجاك): ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اقال 

علّي  هللا در ق لئن هللا وح، فري يف ال ينو مث ذر  ،ينو ناطح مثقوين، أحر ت فم ذاإ
  ض، ر  األفأمر هللا ك،لذه ب فُعل مات فلما ًدا. أح بهعذا اًب معذاليعذبين 

لى ما  علك محما  قال:قائم ف هو فإذا  ت،لعما فيك. فف مجعيا ل:افق
  اري بخل ا رواه .(هل رفغف ك ت خماف قال:  اي رب، أو ك يتخش  :لت؟ قاصنع

 ء. يش هز يعج  ال ىلعافاهلل ت ،(7508)

 ؟ نوانً جمو أ سالماإل غريًا من أهلمات صن ا ملأيض ون يك لقرب سؤال ا له .1321
 يةم أهل لفقده ليف،تكال هلأمن  يسوا؛ ألهنم لونلأس يُ  م الأهن يححصلا
 بار. االختء و تالالبهل امن أ ليسوام ألهن، و مفوع عنهمر  مقل اليف، وألن كل لتا

  رب لو فتح ق، ف سحي  ال نهأل  همينعلقرب و ب اعذان ينكر م عم ملاعالت ام .1322
 نه؟ يب عجن  يفااًب، فكعذر ن  فر مللكاتح قرب اا ولو ف عيمً نر نمل  منؤ ملا

إن ثبت أمره ابلشرع  يبلغمنون ابن يؤ ذيال نيوفقملني اطرق بتق الفما هن
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   .، ولو خالف هذا الشرعسات و س حمليؤمنون إال اب الين الذ بنيو  احلكيم،

  ب اذعلا اذ هب حيس ال هألن  ونعيمه قرب لا  باعذ رك نمن ي ف جنيب على يك .1323
 ي؟ ملظور العملنوفق ا

 واب عن هذا من جوه: جلا
، طم فقتسليب فيها الجي ليتا يبيةالغ رمو أليمه من انعو  ربب القعذاأن  :األول

ستنكرها إذ هي  ا؛ ألهن ودةداحملام واألفهة صر قاالعقول رض على العت الو 
 َتاُب اَل اْلكِ  َذِلكَ :}ىلاتع لقا دقو قول، الع ات هذهكمدر  عن رجةاخ
ا  َة َوممَّ اَل ُموَن الصَّ يقِ َويُ َغْيِب لْ ابِ الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن  .نيَ تَّقِ ًدى لِْلمُ هُ يِه فِ  بَ َريْ 

 ( 23البقرة:) {ونَ قُ فِ نْ  ي ُ اُهمْ َرَزقْ نَ 
 ،قطف دةاهش املو  سّ احلى ة عل مقصور ت يس رية، ولثك  ات ثب ق اإلطر  نأ :الثان

 ،ال عبطابل؟ دملعا علىدليل  دامهعنا هلف ،م دعنس ادليل احلفهب أن 
  يه ق إليتطر  الذي ال  ادق الصاخلرب  يق آخر وهون طر لك مفقد ثبت ذ

 . ملسو هيلع هللا ىلص ه ل ورسو  هللا هو خربو ، هو لوجا نه مبوجشك ال
ل  قنلق ايطر ، و رلتواتا لغلغت مببقد  ذابه وعربقلا ثبات نعيمدلة يف إألا :لثثاال

 يجبفو ال ، ة أهدشاملوا سحلا لدلي اًء أيدهبنفسه سو ت باث يقطر 
حلس دات اإثبات االعتقاطريق جعل  لنص، ومنه اثبت أ ما ت ابإث
  كثري و  ،ىلهللا تعاود ا وج هلأو  ةكثري   ات قدمعت نكرسي هنفإ فقطدة هشاملاو 

 د.اإلحلل واتعطيال تهوهذا هنايور الغيب، أممن 
  ان ك  ن وإ ، اهنعيم الدنيا و س عذاب جن منس يه لعيمنو  قربالذاب أن ع: عاب الر 

ون  ه حىت تكفوقه وحتت اليتجارة واحلاب لت ا افركلالى ي عمعاىل ُي تهللا



439 
 

ا، بل  ا هبُيسو  ا ملينالد هلأ ّسهاو مول ،دنيا مجر ال منا رً ظم حأع
  ذا يف وه ،حبه ب صا جن إىل افنان أحدمهالرجلني يدن ا أهذمن  بجعأو 

 ىلإ اذهمن  ة ال يصلض اجلن راي منة ضرو  يف اذوه، ارالن رة منحف
قدرة  مه، و نعي نره شيء مجا إىل اهذ من واله، ر ن حر انء مشيه ار ج

يف  دعهو ملن اعف تل ر خمألمفا ،جبأعو  ذلك  نم سعو أظم و ىل أعهللا تعا
ط  حت ملا يب مبلتكذاب عةلنفوس موليقة، لكن اض عنيب ليهإ رظنيا فال يلدنا
 ًما. عل ه ب

  فلو ،يبغان ابلإليا به دانبعت اممة، و ياء كثري دان أبشعبّ ت ىلاتع هللا أن: مساخلا
  تكليف، لا هذا  حكمةزالت رب وعذابه لعيم القنلى د عالعبا طلع أن هللا أ

 .بغيلان ابياإل أعىن
ما   ونفي هتثبا أثبات م، من إالنصة ابعتن مبدو عبمتمورون و مأ أننا :دسساال

دم  هو املق ، فالنص قنا خل ن ممة حلكا هيه هذبه، أخرب ا م وتصديق نفاه
 .له بعاتقل علال و لعقلى ادم عص مقنالف ء،يشل ك  يف

 ؟ اسنل اك ان إدر لقرب عهللا عذاب ا خفاءما سبب إ .1324
 :يتا أيا مهذ ب أسبال من عل

د  ك نتي ال رب حىتاب القا عذعنفى أخىل عات فإن هللا ، ةش ياملع ّدر كت   -
صراخ  و مسعوا( لناجلو نس اإل ) لنيثقن الورد أد ق ك فإنهلولذ شنا،عي
  ه بنا أخفا ساانً حإه و من محةفر  ،ن آخرهما عقو صعل هرب ق يف ب يعذ من
 .عنا

افن  دا تملرب قالب عذا على  دابالع و أطلعلاىل عت فإن هللا  ترك التدافن، - 
من   دونجي ال األرض وجه لى هامدة عا ثثً ج وات ماأللبقي س، و نالا
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رت ، والنتش يف قربهبه ذيتع د هللاار أ منب عذا مساع منا فً م خو هيدفن
ال أن  : )ولوالملسو هيلع هللا ىلص لقا ذلك لو د، ابعوالد اليف الب سادلفا مّ وع ضرامألا

  رواه مسلم ( عأمسذي ال قربالب عذا نمعكم مس ين  أافنوا لدعوت هللاتد

 تمسعئم بهاالحق  ة يف يفتنماحلكمة  هذه كانت   ملا  ك لذلو ، (2867)
 ه.كتذلك وأدر 

  ، وما والروحمور القرب قضااي متعلقة أب سوء الفهم ملا سبق منا خطورة م  .1325
 ؟همصدر 

اللة نشأت يف اإلسالم، وهو كل بدعة وض   له أصل ورسو هللا م عنسوء الفه
 .دوال سيما إن أضيف إليه سوء القص، ولل كل خطأ يف الفروع واألصصأ

مل  ، فال ُي تقصريغري غلو والن ده ممرا ملسو هيلع هللا ىلصجيب أن يفهم عن الرسول هلذا 
والبيان،  هلدى ا قصده من اده ومه، وال يقصر به عن مراكالمه ما ال ُيتمل 

 ا موالعدول عنه من الضالل والعدول عن الصواب لك إبمهال ذل م حصفك
 ال يعلمه إال هللا 

وقد  ،الدور ثالث: دار الدنيا، ودار الربزخ، ودار القرارن نفهم أبوحينما 
ونفس،  من بدن  ، وركب هذا اإلنسانهاصكل دار أحكاما ختهللا لجعل 

ى لربزخ عل أحكام ا عل، وجواح تبع هلاواألر ى األبدان، عل أحكام الدنيا عل وج
اس من اد وقيام النيوم حشر األجس  ءااألرواح، واألبدان تبع هلا، فإذا ج

ا  ، وهذ صار احلكم والنعيم والعذاب على األرواح واألجساد مجيعاً  - قبورهم
 1ح والقرب.ق من أحكام عن الرو اضح ملا سب لنا يف فهم و جيع

 

 ( ، بتصرف2/579)البن أيب العز احلنفي  حاوية يدة الط رح العقش -  1
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   ث:لالثااملبحث 
 ث لبع ابيتعلق  ام 

 ان؟ العنو  ا ذهب دراملما ا .1326
األجساد وقيام  عادومبعث ل اب يعتيه شك  ذي الالم از جلا يانيق اإلحتقهو 

 .املنيهم لرب العر من قبو س نالا

 ؟ ضيح لتو هلا ابناو تل يةمهمن األ هل القضية .1327
 ا.  هلار  نكار الكفإد اشت اليت ربا كال األمور هي منف ،نعم

 بيني؟تلاب  نلقرآ هلا اتناو ف  كي .1328
إثباته، ومن  يفك للش  جماالً ا ال يدع مب ة يه القضذ هلل الستدالا ع نوّ رآن قال
  :ك ذل

 نَ يلَّذِ َم اعَ زَ :}ه تعاىل قول، كما يفام على ذلك إلقس اح به بلفظه و صريتال :األول
َعثُ ي ُ  َلنْ ْن َكَفُروا أَ  َعُثنَّ لَ  يبِّ رَ وَ ى لَ وا ُقْل ب َ ب ْ َك  َوَذلِ ِمْلُتْم عَ ا مبَِ  نَ ب َُّؤنَّ ت ُ  لَ  مُثَّ تُ ب ْ

 . ( 7التغابن:){ ِسريٌ يَ  للَِّ ى اَعلَ 
ْلَق مُثَّ  ُأ اخلَْ ِذي يَ ْبدَ الَّ  َوُهوَ :}تعاىل ل، قادأبملاب عاداملل على االستدال : ناثلا

  يَ َنسِ وَ  َنا َمَثاًل لَ  بَ رَ َوضَ  }:، وقال تعاىل( 27:مو )الر {ْيهِ أَْهَوُن َعلَ  وَ َوهُ يُدُه يُعِ 
 ةٍ رَّ َأَها أَوََّل مَ شَ نْ أَ  يذِ لَّ َها اِييُقْل ُيُْ  .مٌ يمِ رَ  َم َوِهيَ ِعظَاِي الْ ُيُْ  نْ َل مَ ْلَقُه قَاخَ 
   (79-78يس:)   {يمٌ لِ َخْلٍق عَ  لِّ كُ َو بِ هُ وَ 
  اء ألشيق اخل  علىة لقدر عث األجساد اببو  ادععلى امل االستدالل الثالث: 
ل قا اكم  شذ،ن م إال اقالتفابجة هو حأولوي و  اسقي ذا، وهةري بلكا
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ِهنَّ ْلقِ خِبَ ْعَي  ي َ ملَْ َواِت َواأْلَْرَض وَ امَ سَّ لا قَ لَ ي خَ الَّذِ  اللََّ  َأنَّ  اوْ  يَ رَ َوملَْ أَ  :}ىلتعا
  { ِديرٌ قَ ْيٍء  شَ ُه َعَلى ُكلِّ نَّ ى إِ ى بَ لَ اْلَمْوتَ  ِدٍر َعَلى َأْن ُُيِْييَ اقَ بِ 
 ( 33:قافاألح)

 هللا ي قالالذم لغالاقصة  ا يف، كموعوقلك ابى ذلاالستدالل عل : ابعر لا
لَُّكْم عَ لَ  آاَيتِهِ يُكْم َويُرِ َتى وْ  ُُيِْي اللَُّ اْلمَ كَ لِ ذَ كَ ا  هَ ْعضِ  بِب َ بُوهُ ْضرِ ا انَ لْ قُ ف َ :}هفي

   (73البقرة:) {تَ ْعِقُلونَ 
رَّ َعَلى مَ  ِذيالَّ كَ   أَوْ  تعاىل:} هلو ق يف رةكو املذ ومحاره  يرعز  صةيف قكما و 
فََأَماَتُه   اهتَِ وْ مَ  دَ  بَ عْ للَُّ ِه ا َهذِ ي يِ ُيُْ   َأَّنَّ قَالَ  ُروِشَهاعُ  َلىٌة عَ َي َخاِويَ هِ وَ ٍة ْريَ ق َ 

 لْ َل بَ  قَامٍ  بَ ْعَض يَ وْ وْ ا أَ  يَ ْومً قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثتُ  هُ  بَ َعثَ ٍم مُثَّ اَة عَ ِمائَ  اللَُّ 
  كَ ارِ مِحَ  ْر ِإىَل اْنظُ نَّْه وَ سَ يَ تَ  ملَْ َشرَاِبَك وَ  اِمكَ طَعَ  ِإىَل ظُرْ انْ فَ  مٍ َعا ةَ ْثَت ِمائَ لَبِ 
 َنْكُسوَها حلًَْما  مُثَّ ا ْنِشزُهَ َف ن ُ يْ ِم كَ ظَاعِ  َواْنظُْر ِإىَل الْ اسِ لنَّ لِ  ةً َلَك آيَ ْجعَ لِنَ وَ 

َ فَ َلمَّا ت َ   ( 259:البقرة) {رٌ يَقدِ  َشْيءٍ  َعَلى ُكلِّ  للََّ  ا  َأنَّ مُ قَاَل أَْعلَ  هُ  لَ َبنيَّ
ل ا قاكم ،لةماكلا القدرةتمام بار بإلخك ابذل ىل عل االستدال: ساماخل

اَل يف اأْلَْرِض ِإنَُّه وَ  َماَواتِ  السَّ ٍء يف َشيْ  نْ لِيُ ْعِجَزُه مِ  اللَُّ  نَ اكَ ا  َومَ  :}اىلتع
 . (44طر:فا )  {ارً يَقدِ  ِليًماَكاَن عَ 

 خر آلوعد اليوم امل: و األلب املط
 ؟ةعالس ا متقو  علم مىتمن ي اكهن له .1329

  اَل ُمَها ِعْنَد َريبِّ لْ عِ  امنََّ ُقْل إِ  اَها ْرسَ  مُ نَ ايَّ أَ  ةِ سَّاعَ ِن الُلوَنَك عَ أَ سْ يَ  :}اىلعتل قا
ًة  ْغتَ ب َ  الَّ يُكْم إِ  اَل أَتْتِ ضِ رْ أْلَ اِت َواالسََّماوَ  الَّ ُهَو ثَ ُقَلْت يف إِ ا ِلَوْقِتهَ َها يلِّ جيَُ 

اَل  اسِ النَّ َر ث َ كْ أَ  نَّ َلكِ وَ  ِعْنَد اللَِّ ا ُمهَ ِعلْ  اْل ِإمنََّ قُ ا هَ َعن ْ  ِفيٌّ َك حَ نَّ َكأَ   َنكَ و َيْسأَلُ 
 ( 187:األعراف ){ نَ و مُ لَ يَ عْ 
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 اخللق؟  عند ملوعهذا ا حانهب س هللا ف ىخأا اذمل .1330
 يوم. الذا هل دعداواستئم دا ا مجيعا يف ترّقبو ونليك

  اد دعوتٍم اقر أب ى ذلكعل لدتيس و  عة،اس القيام علم عي يدّ ن فيملقول ا ما .1331
 ؟حنو ذلكو ، تاياآلعض ب وفر حل
  هللاصائص علم خن م وه ا يم له به، فعلم ال  ف ما لّ تكومق محأّدعي ا املذه
 .انبره  بال على هللا قائلٌ و  ،ىلعات

 مي؟ لكر آن اورد يف القر ا ملناقضته جه مما و  .1332
 : ةاآلتي ت ايلآل قضامن أنه
 ( 34مان:قل ) {ةِ عَ السَّ ْلُم ا عِ هُ دَ نْ عِ  ِإنَّ اللََّ  }ىل:اه تعلقول  -

نَ َعِة أَ اسَّ  النِ عَ وَنَك أَلُ سْ يَ  :}ىلعاه تلو ولق -  َا ِعْلُمَها  لْ قُ ا هَ اسَ  ُمرْ ايَّ  يبِّ ْنَد رَ عِ ِإمنَّ
ًة  تَ الَّ بَ غْ تِيُكْم إِ أتَْ   اَل َواأْلَْرضِ  تِ اَماوَ  السَّ ِإالَّ ُهَو ثَ ُقَلْت يف َوْقِتَها ا لِ لِّيهَ اَل جيَُ 

َها قُ يٌّ فِ  حَ كَ َكأَنَّ   وَنكَ لُ ْسأَ يَ   اَل  سِ اَر النَّ َأْكث َ  ِكنَّ لَ وَ  للَِّ ِعْنَد اَها ا ِعْلمُ منََّ إِ ْل  َعن ْ
 ( 187:ف األعرا){ يَ ْعَلُمونَ 

َما   وَ اللَِّ  َها ِعْندَ مُ لْ ا عِ ِإمنََّ  اُس َعِن السَّاَعِة ُقلْ َك النَّ لُ أَ َيسْ  :}عاىلله تو ولق - 
 ( 63:زاباألح) { ا يبً رِ َتُكوُن قَ َة عَ السَّ  الَّ رِيَك َلعَ يُدْ 

  ها عن ولملسئ: )ما املسو هيلع هللا ىلصل قا؟ عةساال مىت: فقال ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا جربيل ا سئلملو   -
 (. 8م )ل(، مس50ي )ر اخالب أبعلم من السائل(.

 ؟الساعة وم قوم تي ي أ يف   .1333
 م من ذا اليو يف ه خائفةالدواب لك تكون ذلمعة، اجلم يو ال تقوم إال يف  ةعاالس 

 ا. امهيق
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 ؟ق باالس التحديد ل ما دلي  .1334
وم  مس يش لعليه ا عتطل  مو خري ي) : الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصلنىب ا نَّ أَ   ةَ رَ ي ْ ُهرَ  عن أىب

إال  ةّساعالوم تق وال ،اهخرج منأ يهوف، ةنجلل ادخأ هيوف عة، فيه خلق آدم،اجلم
 ( 854) أخرجه مسلم.    (عةماجل ومي يف

م،  األايي ت عل ضُعر ): ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال :قال لك ام نس بنن أعو 
  ة ا نكت هطوس يف اذوإ ،ءا نس ح ةآكمر هي   فإذا عة،جلم وم اي فيها يعل ض فعر 

 . (7307)  طوس أليف ا  يناأخرجه الطرب .   (ا؟ قيل: الساعةما هذفقلت: ! اءسود

 ة؟اعلس قيام اب ومتخوفة من ترتق اانتو يحلا  نأ ى ل عللدليا ما  .1335
 ُح حىت صب تُ  من حنيعةِ يَخٌة  يوم اجلمسِ هى مُ و  إال بةٍ دا نموما ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

         . (1046) د و داو  أبرواه   .(سنإلاو  نَّ جلا إال ،لساعةن اا مَفقً شمُس شَ لا عَ طلُ ت

 ةيامقلا  وع يوموقق سبلب الثان: ما يطملا
 مة؟ايقم الو ع يوقو هل هناك أمور تسبق   .1336

 ىر أد ال -عني أرب مكثُ ي فمىتأ يف لُ اجَّ دَّ لخيرج ا) : ملسو هيلع هللا ىلص سول اللَِّ ر  قال م،نع
نه  أك  رميم ن باعيسى  اللَُّ  عثُ فيب -ا مً عا عنيأو أرب رًا شهْ ا أو أربِعني يومً  أربِعني

   ليس بني اثنني نينسبَع سس نااليهلكه، مث يكث ف هبفيْطل ، عودٍ وة بن مس عر 
 عداوة.

 ه لبق يف حدٌ أ ضر ألا هوج ىقى عل يب فالم، قبل الشأن ة مردا ابرُي هللاُ  ْرسلي ُ  مث
 كبد جبل  يفل ن أحدكم دخو أ ل ان إاَل قبضتُه، حىتأو إي ريخمن ة ل ذرَّ ثقام
  ال ، الم الّسباعوأح ريطلا ة خفَّ  يف ُر الناس راى شقبفي، هضبقتحىت  يهل عه لتدخل
؟ بونتجي: أال تس ولَيق، فطانالشي مل هلثَّ تمفيرون ُمنكرا، روفا وال يُنكعمعرفون ي
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ٌن َحسَ هم ذلك دارٌّ رزق يفم ِن. وهاث و األَ دة بعبا مْ هُ ُمرُ فيأْ ؟ انرُ مُ أت ا م: فنيقولو ف
 .  (2940) جه مسلمر خأ. (معيشه

 مةقيالام يو يف ن يكو  ما : لثالثالب طامل

 1 خ لنفاب  ا يتعلقم: أوال
 ن؟ عنوا لاا ذهب ودملقصما ا .1337

يف  أال وهو النفخ  وعهدء وقى بل عله عالمة دالة  مةياوم القصود به أن يقامل
 الصور.

 مر؟األهذا   لىع  يللدلما ا  .1338
ْن الَّ مَ إِ  ْرضِ أْلَ يف ا َمنْ وَ َماَواِت ْن يف السَّ مَ  قَ عِ صَ فَ  ورِ لصّ ا نُِفَخ يف وَ  :}تعاىلل اق -

 . ( 68الزمر:) {ونَ رُ ْم ِقَياٌم يَ ْنظُ ا هُ ذَ إِ فَ   ىُأْخرَ مُثَّ نُِفَخ ِفيِه   اللَُّ َشاءَ 
لَ َواحِ  نَ ْفَخةٌ  نُِفَخ يف الّصورِ فَِإَذا وقال تعاىل: } - َتا  ُض َواجْلَِباُل َفدُكَّ أَلرْ ِت اَدٌة َومحُِ

 ( 13احلاقة: ) {  دَكًَّة َواِحَدةً 
َن اأَلْجَداِث ِإىَل  ورِ يف الصّ  خَ فِ نُ وَ : }تعاىلوقال  - يس:  ) {هبِِّْم يَنِسُلونَ رَ فَِإَذا ُهْم مِّ

51) 
  َخ يف الّصورِ فِ َونُ  َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِئٍذ َيُوُج يف بَ ْعضٍ }وقال تعاىل:   -

 )99كهف:  لا( {َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعا
 ( 102طه: )  { رِِمنَي يَ ْوَمِئٍذ ُزْرقًاجْ مُ ُشُر الْ َوحنَْ  الّصورِ   يف يُنَفخُ ْوَم ي َ  وقال تعاىل: } -

 معىن النفخ؟ ام  .1339
 

 ( 969 :ص  ) بن أمحد احلكمي  افظ رح سلم الوصول إىل علم األصول حلشمعارج القبول ب -  1
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يَ ْوَم يُنَفُخ يف الّصوِر   :النفخ؛ نفخ الريح يف الشيء، قال تعاىل"قال الراغب: 
   ( 102طه: )  {ايَ ْوَمِئٍذ ُزْرقً  ُر اْلُمْجرِِمنيَ حَنْشُ وَ 

 ؟أي شيء يف كون نفخ سيلا .1340
جاَء أعرايبٌّ    :رو بن العاص قالمع بن دهللاعب نع، احلديث ذا يفورد بيان ه

 ه وغري   (4742)  داوداه أبو و ر . ( نفخ فيهيُ  نٌ ر ق) :فقال: ما الّصور؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلصإىل النيب 
فقال بعضهم: "، تلفوا فيهأن الناس قد اخن م هللا رمحه ابن جرير الطربي قال 
ثانية  الض، و األر يًا على كان حلفناء من   نفخ فيه نفختان، إحدامها رن يهو ق

 .تشر كل ميلن
 1. "تحيامجع صورة، ينفخ فيها روحها ف وقال آخرون: الصور يف هذا املوضع: 

 ؟ هللا ن خلقهمنذ أ كلهل هذه املهمة موكول هبا امل  .1341
  إن طرف صاحب الصور ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لو رس قال :لقا  ةر ريه يبأ عن نعم،

  ، ه ه طرفليإ ديرتقبل أن  ن يؤمرأ افةخم شعر الو ينظر حنبه مستعد،  كلُو ذ مُ 
 ( 8676)  مكحلا ا ه رجخأ   . (نراين دبا نيه كوكيع كأن

 ومي بينهم؟ ي وتعامل س انلا  نيب  ياةح اكهن له  .1342
َعُة وقْد نَّ السَّاُقومَ ولَت َ ..) : ملسو هيلع هللا ىلص ال رسول هللا ق :لقا   نعم، عن أيب هريرة

نَ هُ  َنَشَر الرَُّجالنِ  اَعُة وَقِد نَّ السَّ لَتَ ُقومَ و  ِه، وال َيْطِواينِ ِه، َتبايَعانِ ما فال ي َ ثَ ْوهَبُما بي ْ
يُط َحْوَضُه فال  وهو يَلِ  اَعةُ ُمُه، ولَتَ ُقوَمنَّ السَّ َُبِ لِْقَحِتِه فال َيْطعَ لَ اْنَصَرَف الرَُّجُل ب

 

 ( 13/34)  الرازي تفسري، ( 7/241)ي  الطرب  تفسري -  1
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  اه رو  .(َعُمهاُه إىل فيه فال َيطْ  ُأْكَلتَ أَحدُُكمْ  َفعَ اَعُة وقْد رَ تَ ُقوَمنَّ السَّ يِه، ولَ َيْسِقي فِ 

   ( 6506البخاري )

 ك؟املل  خها نفسينفخة   مك .1343
ن يف م وت يمف ق،عصال خة نفي وىل، وهألر النفخة االصو  يف ملَلك ينفخ ا
خة  فن انيةالثفخة نفخ فيه الني مث، رض إال من شاء هللاألايف  نوم ت االسماو 

 . ا هم قيام ينظرونذاإلحياء فإ
 ِض ِإالَّ َمنْ أْلَرْ يف ا نْ مَ وَ  تِ َواامَ لسَّ ا  يف َمنْ  قَ عِ َفصَ لّصوِر ا  يف خَ فِ َونُ  :}عاىلقال ت
 . ( 68الزمر:) {ونَ رُ ظُ نْ ِقَياٌم ي َ  مْ ا هُ ِإذَ فَ َرى  ُأخْ  ِفيِه خَ فِ مُثَّ نُ  اللَُّ َشاَء 

 النفختني؟  بني ني دة بكم امل .1344
:  او لا«. قونبعأر  تنيخلنف ابني  ام): ملسو هيلع هللا ىلص رسول اللَّ قال: قال  رة ير ىب هأ نع
:  قالواا؟ قال: أبيُت. ن شهر أربعو  ا: لو قا . تأبي :ال؟ ق مايو ن و بعر أ رة ير ه أاب اي

 . (5295)  ملسه مروا  . 1  (أبيتُ  :لأربُعوَن سنة ؟قا

 صور؟ ال يف  نفخ ذي يال ل كملاعن اسم ان بي دور هل  .1345
 2. صحيح  ليلهذا دت يف بثي مل، ال

 ؟رو لصفخ يف ا ض روح امللك الذي ينيء عن قبشرد و  هل .1346
 يح. حصص ن هذايف  در ي مل

 

بل   ،أو شهراً  و سنة يومًا أ أربعون  ( أي أبيت أن أجزم أن املرادرة ) أبيت ري: ومعىن قول أيب ه وي و ال النق - 1
 ( 76/ 18 )  النووي على مسلم  شرح . ه أهنا أربعون جمملة . اه الذي أجزم ب 

 ( 368/ 11، الفتح ) ا حمددا ُيدد أمر ة، وملالقضي هذهإسرافيل يف حبث مجيل عن ام ابن حجر مإل ل  - 2
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 ر و بالقمن لبعث ا  ا:نياث

 ؟جديد اءنش أم إ  إعادةرة عن ن عبامااجلس د عاامل له .1347
ة  عاده إه أنيقتحق داعنيا، فاملدلا يف معنا ليتا ادس جن هلذه األ إمنا يكو د اعامل 
 .ألرضود وادال أكلهاللت و حت يتالألجساد ل

 هذا القول؟ ليل دما  .1348
  ، ديد ج لقخل ءاش إن ة العادعاد إملا أن داللة  {هُ ِعيدُ يُ  مُثَّ  } :كثريةورد يف آايت  

  م هل جبو أإنشاًء جديًدا ملا د اعلو كان املا و هذ إال ونوا ينكرون ن مل يكو كشر ملاو 
ىن د مبعاملعقبل امل ت موهلقع در، لكنلقاق االو اخل ههللا نأإلياهنم  رانكإلذلك ا

 .ضر ألاجزاء أ يف تقر فتو ت يت تفتتالت والعظام ليألجساد اليت بُ اعادة إ

 اما؟ متساد تفىنهل األج .1349
 سم ال يبلى.اجل فهناك شيء يف، ال

  ل. قا(بعونأر ني فختالنما بني ): ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  لاق ل: قا  رةريه أيب عن - 
ن شهراً ؟ بيت. قال: أربعو أريرة: بو هال أق اً؟ربعون يومأ : هريرةأليب راويال
  ن أ ىَب أ  يرة اب هر أن أأي  "،تبيأ ل:اق ؟ةسنن و عربأ: الق ت،ال: أبيق

عه  هريرة يرف أبو  يأ -قال:  . سنةرًا أو ومًا أو شههي ي هل بعنير ألا ددُي
  س يل ل،قينبت الب اكمون  نبتفيء، ما ءامهللا من الس  لز ن ي مث ) :ملسو هيلع هللا ىلص لنيباإىل 

، ومنه وهو عجب الذنب  عظمًا واحداً،الي إيبل  ء إاليشنسان من اإل
 (.2955)   مسلم(، و 4935) اري البخه او ر    .(ةماقيم اليو  لقخلا بكر ي

التاب إال  آدم أيكله كل ابن): ملسو هيلع هللا ىلص ل النيبا: قالق ة ير ر ه أيب نع - 
 . (2955)  لممس هاو ر . (بيركه منو  ب، منه خلقالذنَجب عَ 
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 اس؟لنث للبعا  نكيف سيكو  .1350
 ، ءام اءن السم مهللا  زل ينمث )ية: كيفعن هذه ال قابلس اديث  احلورد يف

 ، اً حداو ًا عظمإال  يبلي إالشيء ن اس نن اإل، ليس مقلالب ينبت امون كنبتيف
(، ومسلم  4935) بخاري رواه ال   . (امةيه يركب اخللق يوم القنم، و ذنبب العج هوو 
(2955) 

 ن؟ واجل س النا د بعثعن الهو أ ماذا سيقع من .1351
 :لعظيمةر امو واأل لهوااأل ك ل من ت
  أَوَّلَ اَن َدأْ َما بَ كَ   بِ ُكتُ  لِلْ لِّ جِ لسِّ َماَء َكَطيِّ السَّ اي وِ طْ  نَ يَ ْومَ  }:وتعاىلك ار تبل اق - 

نَ لَ عَ  اَوْعدً ُه دُ ٍق نُِعيَخلْ   ( 104األنبياء:) {ِعِلنيَ نَّا فَا كُ انَّ إِ  اي ْ
ْلُك ْلمُ ِن ا ِلمَ ْم َشْيءٌ هُ ِمن ْ  اللَِّ  َلىعَ  َفىاَل خيَْ  ُزونَ ْم اَبرِ هُ  مَ يَ وْ }:ه قال سبحان  -

 . ( 16فر:اغ )  {رِ ِد اْلَقهَّااْلَواحِ  َم للَِّ يَ وْ لْ ا
 اىل عترك و بات بض اللّ يق ): ملسو هيلع هللا ىلص للَّ ول اسر  قال: قال رة أيب هري نع  -

ك و ل م نأي مللك ول: أان اقسماء بيمينه، مث يالقيامة ويطوى ال ض يومر األ
 (. 2787)مسلم  (، و 4812خاري )لبواه ار  (.األرض

  د حممّ  : ايفقال ،ملسو هيلع هللا ىلص نيبىل الإ رْبٌ ح اء ج" :الق  ودعس من ب اللَّ  دبع عن -
،  عبإص علىيامة قلا ميو  السموات  ك س ياىل  تعهللا إن  -القاسم أاب اي أو -
ى  َرى َعلَ َوالث َّ  إْصَبٍع، َواْلَماءَ الشجر على ل و باجلوا، عصبلى إعضني ر األو 

 .ك لِ ملا انأ ان امللك : ألُ و إصبع، مث يهزهنَّ فيق لىع قل خلْ ر اائوس إصبع،
وا  َدرُ قَ  َما :} ، مث قرأهصِديقا لت حلربل ااقا ممِ  اتعجب ملسو هيلع هللا ىلص  للَِّ ا لرسو  حك فض

ٌت بَِيِميِنِه  اَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِوايَّ اْلِقيَ  ْومَ ي َ  هُ تُ ضَ بْ ًعا ق َ يُض مجَِ أْلَرْ ِه َوارِ دْ قَّ قَ  حَ للََّ ا
م  سلوم (، 4811) رياه البخا و ر  ( 67:الزمر ){نَ و َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيشْرِكُ ُه َحانَ ُسبْ 
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(2786 .) 
  اللَّ  لكيف ُيِكى رسو   ربن عم اللَّ  عبد ىلنظر إأنه قسم بن م للَِّ عبيد ا نع  -

 ويقبض - اللَّ  انَ أَ  قولفي  ديهبي هي أرضه و اتمسو  لوجعز  اللَّ  ذخأي" قال: ملسو هيلع هللا ىلص
  فل أسن م ركحتاملنرب ي نظرُت إىل حىت "لكُ امل أان  -ويبسُطها  أصابعه

 ( 2788)  مسلم هروا. "ملسو هيلع هللا ىلص  سول اللَِّ بر  وه طقاسأ لو قأل إينمنه حىت  شيء

 قف؟ ملو ذا ايف ه ملسو هيلع هللا ىلص يب نما شأن ال .1352
 . ىرب الكفاعة ش لابه  ل م هللاكراو إهو أال  ،مله شأن عظي

  ى؟ظمعاعة الفلش د اباملر ا ما .1353
 اء بينهم.  قضصل القف لفيف أهل املو  ملسو هيلع هللا ىلصته اعشف  اد هبراامل

 ؟ةعاهذه الشفما دليل  .1354
اس نلااج ممة يالقيوم ا إذا كان) :لاق ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ناقال حدث  نسأ نع
  ا، ت هللس  ول:قيفك. بر إىل  فع لناأش ون:يقولآدم فون تأييف بعض، فم ضهبع
هلا،  لستل: و قفي ،ميها ر بإن أتو ن. فيالرمح ليله خإنم، فياهبر م إبيكعل ن لكو 

 .  ه كليم هللانسى فإم مبو ولكن عليك
.  وكلمتهح هللا و ر  هنإف كم بعيسىليا، ولكن عهلت لس :ولقيى، فن موسفيأتو 
   أان:فيأتوين، فأقول ملسو هيلع هللا ىلص حمدٍ كم مبعلي نكلست هلا، ول: فيقول سىعي نفيأتو 
  ك ل تب ه دمحفا اآلن، هبا ه محدد أام حمينهمويل ، يل يبر  لىع نتذستأفا هلا.
  ع شفا و سمع لك، مد ارفع رأسك، وقل يُ اي حم يقال:ِخُر له ساجدا. فوأد مااحمل
ري  البخاه روا .(..ميتأميت أاي رب  :لو قأو  ي أرفع راسف وسْل تعط. ، فعتش 

 (. 193(، ومسلم )7510)
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 باهتا؟ ثإى نة علالس  لهأأمجع  له .1355
 ، وهينخرو آلوا لونو ه األيف مدهالذي ُيد مو احمل قامامل يه ةفاعش نعم، وهذه ال

 لِ اللَّيْ  قِ سَ ِإىَل غَ  ِلُدُلوِك الشَّْمِس أَِقِم الصَّاَلةَ :}ملسو هيلع هللا ىلصه نبي  ل اىلتع ه ولق يف ةر و كذ ملا
 كَ لَ  ةً ِفلَ فَ تَ َهجَّْد ِبِه انَ  للَّْيلِ َن امِ وَ ( 78) َمْشُهوًداَكاَن ِر  جْ ْلفَ َن اآرْ ق ُ  نَّ  إِ رِ جْ ْرآَن اْلفَ ق ُ وَ 

َعثَ  ي َ َأنْ  ىَعسَ   ( 79-78:اء سر إلا)  {ااًما حَمُْمودً َمقَ  َرّبكَ َك ب ْ

   وينبالض و ابحل ما يتعلق الث: ب الثاملطل

 ؟نا و نالعهذا  ما املراد من .1356
  رب منه يش ، معظيللماء  ا در و م ك انه ونيكشر ساحملض أن يف أر ان بيو ه داملرا
 من الناس.  ةفطائ

 ن؟ اآلد وجو موض حلهل ا .1357
ا  ومً ج يخر  ملسو هيلع هللا ىلص يبن النأ ا ضً يأ ح صحيال يف قبة ع يث دحهذا  ودليلنعم، 

  ين إ) : ملسو هيلع هللا ىلصرب فقال مث انصرف إىل املن ، مليتا  ىعل  هتصال  ى أهل أحدل لى عفص
  ث ديحلا ( ... نآلا ضيحو  إىل نظرهللا ألو ينوإ، مليككم، وأان شهيد عل رطف

 . (6590رواه البخاري )

 خر؟ اآل  يومده يف الوجو  وتثبعلى  ةلدألا ما .1358
ء  عاوصن ة أيل حوضي كما بنيدر إن ق) :الق ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ن أ  سنأ ىرو 
 ( 6580ري )البخارواه .  (اءمس الم و جن بعدداألابريق وإن فيه من  ،يمنالن م

 ه؟شرب منال د نق عرة ستعو ثالك له .1359
امكم مأ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصن النيب أ يحصحال يف   رمن عاب ثديا، حلدً أبق و عت ال
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فيه ) :ملس مل ظٍ لف يفو  ،( 6577خاري )رواه الب  .(رحأذو  ا بني جرابءمك  حوض
لم  رواه مس . (ًداأب اهدبعأ ميظ منه اله فشرب وردمن  ماء،س لوم اجق كنابريأ
(2299) . 

 ؟وضلح ل الوصو  س انلأول ا هومن  .1360
ان  أ و ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا أن أيًضا  دب جن ثيحلد ،ملسو هيلع هللا ىلص ه النيبل وصوالً م هلو أ

 (. 2289) مسلم  (،6589البخاري ) رواه  سابقكم إليه.  أي .(ضو احل ىل كم عفرط

 وض؟لح ل ودهمور د أمته عن  ملسو هيلع هللا ىلص عرف النيبسي فكي .1361
،  عدن ىلإ ةيل من أ دبعأ إن حوضي): قال ملسو هيلع هللا ىلص هللاول رس نأ ة هرير  أيب نع
دد جنوم  ع نم ثرأكنيته لعسل واللُب، وآلا منى حل ، وألج ثلان م و أشد بياًضاهل
  وا: اي . قالوضه(عن حس ل النا إب رجللا ا يصدكم  ناس ل ا ، وإين ألصدّ اءسملا

 نو ترد ممألمن احد أل ستيلما سي م) نعم، لك: ٍذ؟ قالومئ  أتعرفنا يهللا لرسو 
 (. 247) اه مسلم و ر   . (ءوضو لا ثرأ لني منحمجا غرً ي عل 

 ب؟شر الن عه متم منيسن مني ممسلملا من كهناهل  .1362
حلوض،  يب اصحاأمن س ان ي ل علريدّن ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصيب لنعن ا أنس فعن نعم 

ثوا  تدري ما أحد: ال فيقوليب. ول أصحا، فأقويند واجل اخت مهترفإذا ع
 ( 6582) ي ر اخالب رواه  .(بعدك

 ؟وضاحل نعة الئكملا همدّ رت س  ينلذا  كولئل أعا فذام .1363
ًئا،  ن شي الدي يف دث ُيُ  ومل ومل يبّدل  رّي من مل يغ ىل ع فٌ قب منه و ر الش  نأ

(.   مهبعقاأ ىل ع الوا يرجعوندك ما ز عا بثو دحأ ماري ديقال: )إنك ال تك ولذل
 .    (2294)  رواه مسلم
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 ؟ وض الكرميا احلت هذفاص ما .1364
  ت:فامن هذه الص 

 . لك ضه كذهر وعر ش  ةري س ه مولفط ه،لو طكضه  عر  ،ضوعرييٌل طو  أنه  -
 ا. أبدً مأ بعدها ال يظ هإنف  شربةمنه ب شر  منأن  - 
 ُب.  ل الثلج والمن  اءه أشُد بياًضا م أن - 
 كعدد، فهي يف كثرهتا  لعدّ ا ايهصُي الكثرية جًدا   قريأابة و ينآعليه  نأ - 

  .فضةلاب و هذلن ام نية آلواه األابريق هذ ماء، وأنم الس جنو 
   املسك. حي ر  نب ميطأ حته ئار أن  - 
ر من خاآلو  هبمن ذ، أحدمها نةاجل ننه ميداابن زايم يه فبّ صيه أن  -

 فضة.
 ر. وثلكن هنر ام هر حلوض مصداء اأن م  -

 ؟هالكوثر أم غري وض هو احل له .1365
   تغايران.مها مبل  وثر،احلوض ليس هو الك أن حيحلصا 

 كم؟حلا اهذى الدليل عل ام .1366
  ذلك: لىع يلدلال
هنر   وثر لكاو مة، لقياوم اي ت صاعر  يفه أن  لىتدل عللحوض  ةت بثامل لةدألا ن أ - 

 أنسث ديحيحه من حصبخاري يف ى الد عنه أحد، فقد رو ذاي الو  جلنةيف ا
 وف،  در اجملب القبا أان بنهر حافتاهإذ  ةناجل  يفريس بينما أان أ) ا:وعً مرف

  ي ر اخب ال اهرو  ك(بر  عطاكذي أ لر اثو الك اذ: هال؟ قيلرب ج ذا اي ما هت: قل 

ر  الكوث) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا ال رسولق: الق ر مع بنث اأيًضا حدي  لهمثو  ،(6581)
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 .  (3361)  يمذت ال رواه .(لياقوت ر واى الدل ذهب جيري ع منه تاافنة ح اجليف رهن

  ملاء،مع اجمت هولومها أن احلوض ومعا اهنس  ليف لعرب رر عند املتقا من - 
   ا.لف، فاختجار  هء ام فإن رهلن ا امأو اًي، ار ج  يان ال يكونحألا وغالب

  هايمنعها و مجلة نعيم نمفهو نص، ال ه بت بث ة كما جلنا  يف  ثرالكو  ن فإا وأيضً   -
 نه أحد.  م ينع ال
 ه.نب مر ش ّكنون من ال يوال نه،ع نردو طيُ  ت الدليل أن رجاالً بث - 

 ؟  حوًضانيب لكل  ن و حوض واحد، أم أ ه هل .1367
  وارًدا هو ها كثر أو حواض األ ههذ أكرب ن أ إال ،ه تده أمترِ  اوضً يب حكل نل

   .ملسو هيلع هللا ىلص  نابيض نحو 

 ؟بقسالاقول ل الدليما  .1368
ا وإهنم يتباهون  حوضً  نيب ن لكل إ: )ملسو هيلع هللا ىلص  هللا ولرسقال : قال   رةعن مس

 . (2443)  رواه التمذيه(   دام ور هكثر أ أرجو أن أكونين وإ هدر وا كثرأ هميأ

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب الن ق من يد سيتحقشرب ال له .1369
 .(لكوب ا )  ناز يكلا منكون ي امنال، إ

 مال عأل اتب كو ، صحفلاب لقتع ي ما بع: لرالب ا طامل
 ؟  ان القضيةعنو ذا المن ه دو صملقا ما .1370

  هلا ٌذ آخ كانوه ، منيي، فآخٌذ صحيفته ابلعمالبتطاير صحف األن اياإل :وه
 ه. ظهر اء ور  نم ابلشمال أو

 ؟الشأنهذا يف  دةما األدلة الوار  .1371
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  َقاهُ يَ لْ اًب ا تَ ِة كِ ِقَيامَ لْ ا مَ وْ ُه ي َ لَ  جُ ِر نُْ وَ  هِ ُنقِ ُه يف عُ طَائِرَ  هُ َنامْ زَ لْ أَ ٍن اسَ  ِإنْ لَّ كُ  :}اىلقال تع
 ( 13:ء اإلسرا) {َمْنُشورًا

ِإيّنِ   (19) ِكَتابَِيهْ   َرُءواُم اق ْ َهاؤُ  ِنِه فَ يَ ُقولُ ِمي يَ بِ  بَهُ ا َمْن أُويتَ ِكَتامَّ فَأَ :}لتعا وقال
  ( 22) ةٍ يَ َعالِ  نَّةٍ جَ  يف  (21) َيٍة اضِ ِعيَشٍة رَ  يف وَ هُ ف َ  (20)  هْ يَ بِ اسَ  حِ اَلقٍ يّنِ مُ نَ ْنُت أَ ظَ 
ْن  مَّا مَ َوأَ  (24)َيِة  الِ اخلَْ  مِ ْسَلْفُتْم يف اأْلَايَّ ا أَ وا َهِنيًئا مبَِ ُكُلوا َواْشَربُ   (23)ٌة انِيَ َها دَ وف ُ طُ قُ 
َتيِن لَ وُل ايَ ِه فَ يَ قُ َمالِ شِ ِكَتابَُه بِ ويتَ  أُ    { هْ بِيَ ِحَسا َما ْدِر  أَ َوملَْ  (25) هْ يَ ابِ تَ  كِ وتَ أُ   ملَْ ي ْ
 ( 26-19:ةام قيلا)

 اءة أو الكتابة؟القر حيسن ن ال  مع ال مكيف احل .1372
ع ومجل قتادة ا، قئر القا وغري قارئال؛ صحيفة عمله رأالكل سيق اليوما ذيف ه
 (. قارئً ن مئٍذ من مل يك أ يو )سيقر  :السلفمن 

 ن از يملق اب تعلا يس: م اخلام  طلبامل

 انب؟هذا اجل نمود صقملا ام .1373
 ياته. نسان يف حاإل فعلهالكل ما  زانيملاب  نايإليق اقبه حت صوداملق

 امليزان؟ ا سنة يف هذهل الأ لما قو  .1374
   ن كفتا  فيه، له ى ويُوزن ر يُ  يقيحق انهم أنه ميز هبمذ

 دل فقط؟الع ن عكناية ان  مليز مع من يزعم أن ا لقولما ا .1375
   تدعة. ض املبعب وله قي اممو  ل،طاب مٌ توهّ ا هذ

 ؟رماأل اهذت ا بثإل شرعيةصوص الالنما  .1376
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  ِإنْ وَ  ا ئً ي ْ  َفاَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس شَ ةِ يَ ْوِم اْلِقَيامَ ْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِ ُع اَوَنضَ }:اىلتع قال - 
 . ( 47ء:ا نبيألا) {نيَ بِ ا َحاسِ ى بِنَ فَ هِبَا وَكَ َنا  ْرَدٍل أَتَ ي ْ ِمْن خَ ٍة بَّ اَل حَ َكاَن ِمثْ قَ 

وَن حُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفلِ  هُ ينُ ازِ وَ ْت مَ ُقلَ ث َ  نْ َفمَ  قّ ِئٍذ احلَْ مَ ُن يَ وْ زْ َواْلوَ  :}تعاىل القو  - 
ا  تِنَ َكانُوا ِِبايَ مبَا  ُهْم نْ ُفسَ يَن َخِسُروا أَ ذِ الَّ  كَ ئِ ازِيُنُه فَأُولَ فَّْت َموَ خَ َوَمْن  ( 8)

 ( 9-8األعراف:) {نَ و َيْظِلمُ 
ا مَّ َوأَ  (7)َيٍة رَاضِ  ةٍ شَ ِعي يف  وَ هُ ف َ ( 6) يُنهُ َوازِ ُقَلْت مَ َمْن ث َ  امَّ أَ فَ :}ىلتعا القو   -

اَنٌر   ( 10) هْ ِهيَ  ا مَ َوَما أَْدرَاكَ ( 9)ِويٌَة افَأُّمُه هَ ( 8) َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ 
 ( 10-6رعة:قاال )  {ِمَيةٌ َحا

 ن؟ زا يملوجود ابة مما يتعلق يو بالنالسنة يف  ماذا ورد .1377
  ن، سال لا ىل ع نافتفيتان خلمك) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولقال رسقال:   ةر ير ه أيب نع

  هللا ن ه سبحاوحبمد هللاالرمحن، سبحان  إىلحبيبتان ن، يزاامل يفتان ثقيل 
 (. 2694)(، ومسلم  6682اري )رواه البخ    .(العظيم

 زان؟ املي ره يف ثله أ سريًاي  ان ص ولو كال خإلا له .1378
  هللا ن إ) : ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا رسل اق ل:اق  ص عان الب و عمر  بن  بدهللانعم، فعن ع

ه لشر قيامة، فينلم ايو  الئقخلا سو رؤ  على ميتأ نم الً رج يستخلص وجلز ع
؟  اذا شيئً من ه ركنتأيقول: ، مث سجالً، كل سجٍل مد البصرعون س تتسعة و 

سنة؟  ح و أعذر أفلك قول: يمث  . اي رب ؟ قال: النو ظفااحل بيتأظلمك كت
نة   حس عندان ك لن إ لىل: بقو في .ب ر   اي ال ل:فيقو ، لالرجهت بُ ل: فقا
  ، إال هللا ه إل أشهد أن ال ها: في  طاقةب له  جخر ، فيُ ميو ال ك يعل  ظلمحدة ال وا

  ة طاقهذه الب ما ب ل: اي ر فيقو  ، وهل: أحضر فيقو  هد أن حممًدا رسول هللا.وأش
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 كفة  ت يفع السجالوضتُ ل: فم، قا تظل الإنك  فيقول: السجالت؟ هذه عم
 ليثقل: وال ، قاةقبطاال تلقثو  ت جالالس  شتفطا :القة، كف  قة يفطابوال
   .( 4300) بن ماجه اواه ر . (ميحالر  نرمحلا م هللاس ب مع ءيش

 ؟هلعمع يزان ميف املميكن أن يوضع صاحب العمل  له .1379
ه  ف ساقش فانك هبت ريحشجرة ف عدص  دو عس ن مأن اب  ليع نعم، عن

ة  قدن ون مجبعتأ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا  سولر ل اقيه فقساقة من د ونيعجب سل النافجع
 ( 3991) أمحد رواه  د(أح نم أثقل ن يزاامل يف مهاي بيده  نفس ذي واله فيقاس

يوم   نيسمعظيم الرجل لقال: )إنه ليأيت ال ملسو هيلع هللا ىلصهللا سول ر  نع ة ر هريوعن أيب 
ْوَم  ي َ  ِقيُم هَلُمْ نُ  َفاَل }:ئتمش ا إن و ل: اقرءوضة، وقاعب حا نج هللا يزن عند  ال القيامة

 (. 4729) ي ر ابخال اه و ر  (105هف:الك)  ({ انً زْ  وَ ةِ امَ ِقيَ لْ ا

 ؟ ةري كث  وازينم أم  حد،وا ناز يم وه له .1380
ه يف  تعدد، وأما مجعن واحد وليس مباز يأنه م -عاىل ت ء هللااش إن - جحر ألا

 ليت ات انو وز فامل زن به ، يو  ا م را به ابعتأن - أعلموهللا- الظاهرف اآلايت بعض 
 . وزن فيهيس  ماد تعدّ ر تباعاب   فُجمع، رية ن فيه كثوز ست

 ن؟ يزاملا  ذاه زن يف ي سُيو ما الذ .1381
ء: العمل ياشالثة أث يزان ملا زن يفتو ليت سا ت انزو و ن امل أ ابقة لس ا ةلداأل تلد دقل

 عمل.فة الوصحي والعامل ذاته، ،نفسه

 ق؟ى وزن ما سب لة عللدالا ما .1382
 .  ث يد.( احل..للسان على ان فتايخف ان تمل ) كث: : فلحديلعملاا مأف  -
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  يف امه  هدي بيفس ي نلذوا : )له قو يف علي  : فلحديثلمعاالوأما   -
ن عند  يز   النيميم الس عظال جللر ديث اوح(، أحد جبل ن أثقل م زانمليا

 ح بعوضة . ا هللا جن
 ت.مدقة، وقد تالت والبطاقالسج حديثفل: العملفة صحيوأما  - 

 ل؟ف ويثقخي م س جب يسل وهو مل العكيف يوزن  .1383
 :نيهوجمن  واب اجل
ان  ياإلب اجو ل، فارآلاثا به صحت و األدلة ربت به مما أخ ا ذهن : ألو األ

ديث احلآن و ر قعدى النت الص لنوقف اث حي وقوفواله تسليم بوال
يا  دان يف الدنود عنملعها عن ة ختتلفر اآلخر ر اآلخرة، وأمو و وهو من أم

 .غيبابلاإليان  يف لخاهو دو 
ا،  رض جسمً عل العجي نأ ادر و قفهء، يشل ر على كاىل قاد تعهللا  ن أ: انالث

 علىوت امل علعاىل جي  تهللا  نأ ت ثبأ حيالصحل دليالن رى أنأال 
هو ليس جبسم، بل  ت ار مع أن املو الننة و جلبني ا بحذيُ و  بشورة كص

لك  نار، فكذلال هأو نة ل اجلا يشاهده أهجسمً  هللاه عل ، حيث جيمعىن
 .سيحلا ن از املي ذا هيف زنا فتو مً اأجس   تعاىلهللا الهعجيال معاأل

 1  رضع لب واساحل اب لقا يتع م  سادس: لب الطامل
 ؟ ةقضيهذه ال من املراد ام .1384
عرض،  ان ابحلساب والوم اآلخر اإلييلان ابيات اإلضيقتم نم ن هذهم رادامل
   انع منه. فع له وال مال دا اقع و  حق وصدق أنهو 
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 ؟نأالش ا ذه يف  ارد دلة الو األ ام .1385
 ( ة يالغاش ) { (26) هَبُمْ َسا حِ ا نَ ي ْ نَّ َعلَ مُثَّ إِ  ( 25) مْ هبَُ ِإايَ  انَ ي ْ لَ  إِ ِإنَّ  :}ال تعاىلق  -

َا  أَ َمْن ُهَو  إِلَْيَك ِمْن َربَِّك احلَّْق كَ أُْنزِلَ  امنََّ ُم أَ لَ عْ ْن ي َ مَ أَفَ  :}ىلاتع وقال -  ْعَمى ِإمنَّ
  ( 20) اقَ َن اْلِميثَ و ضُ قُ ن ْ  ي َ اَل وَ  اللَِّ ِد ُفوَن ِبَعهْ و يُ  نَ يذِ الَّ  (19) اأْلَْلَبابِ  ولُ و يَ َتذَكَُّر أُ 

اُفوَن ُسوَء  ْم َوخيََ هبَُّ َشْوَن رَ  َوخيَْ لَ وصَ ْن يُ ِه أَ  بِ اللَُّ  َمرَ أَ ا مَ  نَ و ِصلُ  يَ ينَ ذِ الَّ وَ 
 . ( 20-19الرعد:) {احلَِْسابِ 

  { ونَ َملُ وا يَ عْ ا َكانُ مَّ عَ  (92)نَي ن َُّهْم َأمْجَعِ لَ أَ فَ َورَبَِّك لََنسْ :}تعاىل الوق - 
 . (92-92:جر احل)

 ب؟ساحلاع انو أ  مك .1386
 ش . اب نقاس ح، و رضع اب س ح :نانوع احلساب 

 ؟ ينمر أل ابني رق لفا ام .1387
لت . قا(ن ُحوسب عذب م) :لقا ملسو هيلع هللا ىلصيب نالئشة أن ان ععح الصحي يف

 {ااًب َيِسريًاسَ حِ  َفَسْوَف ُُيَاَسبُ :}لىل يقو اعت وهللا ذلك كيف : عائشة
رواه   (.هلك يب اس احلوقش ن منن ك، وللعرضإمنا ذلك ا)ل: فقا ( 8:اق نشإلا)

 (. 103) ي البخار 
   .{اِسريً يَ  ابً َساُب حِ اسَ ُيَُ  فَ َفَسوْ }:اىلتعد بقوله راامل نألك ذب ملسو هيلع هللا ىلص نيبالفبنّي 

 مة؟يا يوم القال يف ملألعالعرض  ما مثال .1388
  جلض ر ذ عر عمر يطوف إبن ا ا: بينمالق رزحمبن فوان ن صع يحيف الصح

 يف ملسو هيلع هللا ىلص نيبلاعت هل مس ،بن عمرا اي :لاق وأ ،نبدالرمح: اي أاب علافق
ع عليه  ض يىته حرب ن منؤم ملا دنو) ي :يقول ملسو هيلع هللا ىلص يبلنا : مسعتنجوى؟ فقالال
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هتا يف ت ول: أان سفيق .أعرف فيقول:كذا؟   ذنب ف ر تع ه بنو بذ قررهيكنفه ف
الكفار   ون أرو آلخما اه، وأفة حسناتتطوى صحي مث .مليو ك اأغفرها لو  ياالدن
 على  لعنة هللاأال هبمر ى عل اذبو كين  ذلاهؤالء  :قئ الاخل سو ؤ ر ى ادى عل فين
 (. 2768لم )سمو   (،4685)البخاري  ه ارو  .(نيملظاال

 ض؟ر العب و ساحل ني اب رق لفة اما خالص .1389
 يسلم يف آخر حبه اك فصم، ولذل ئج النعتانب لبةطام فيه ليس  حساب العرض

 األمر.
ك ال لهاه بحاصفذلك عم، ولائج النلبة بنتطام هيفإن ش فساب النقاحا وأم
 .ةحمال

 ؟اشقنلايف حساب  نساعلى اإلنا شاهدً  نيكو من س .1390
 عيني - دفيلقى العب): لقا ، وفيهطويلالث دياحلفوًعا يف ر م  رةهري أيب عن

وأسخر  ك،وجوأسودك وأز  أمل أكرمك  -النف أي اي - فل: ايلفيقو  - لكافرا
ك ت أنأظنن :يقولى. فل ب: بدعلا لفيقو  تربع؟س و ك ترأبل، وأذر إلوا لخليك ال

فيسأله  الثاين لقىمث ي .يتينس كما ن  اكنس أ ينفإ : . فيقولال فيقول:يَّ؟ مالق
قى  . مث يل ينتيس ما نك ساكين أنإفقول هللا: )ي، فاألول أجاب  ماك بيجيف

 ك ل سبر و  ابك بكتمنت بك و آ رب ول: اي فيق له مثل ذلك.ول يقفالثالث 
: مث  ن، قالا إذههن :لقو يفطاع است ام ريخبيثين دقت و تصوصمت و وصليت 

؟  يشهد علي يا الذذن فسه من ر يف ، ويفكك ليع انهداش ث اآلن نبع ه:يقال ل
ذلك  مله، و عبق طن، فتينطقامه اظفخذه وحلمه وعلال ه ويقيعلى فم ختيف

 اش.لنقحساب ا نم ذافه،  (2968مسلم )رواه   (.هفس ن نمليعذر 
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 الناس  نيفيه ب  يُقضى أول ما وما قيامة،العبد يوم ال نهع بساحيُ  امل أو  ام .1391
 ة؟اميقال مو ي

بني الناس   ه يفضى ما يقوأول  ة، الالص: مةاالقي مبد يو عما ُياسب عنه ال أول
 . ءام: الدمةالقيا مو ي

 ء؟صالة والدماال يت ى قضي ليل علما الد .1392
قيامة ال مو ي دعبال بهب اسُيما  أول)ل: اق هأن ملسو هيلع هللا ىلصيب الن نع ريرة عن أيب ه

م نقصها؟ فإن  أ ها متأ ديبعروا صالة ظ: انهتملالئك تعاىل  هللايقول  الصالة،
 ل لعبديهقال: انظروا  ا شيئً منها نقص  انك  نوإ مة، اتله  تبة كتمكانت ات

مث   تطوعه، نيضته مي فر أمتوا لعبد  ال: ق عكان له تطو   : فإنقال ،عن تطو م
 . (864) ي مذت ل ا اهرو   . (ك على ذل لامعاأل ؤخذي

ما أول و  ،هتالصه ليا ُياسب عم لقال: )أو  ملسو هيلع هللا ىلصيب النأن  مسعود وعن ابن 
 (. 3991)  ئيسالنااه و ر (. اء دمليف ا اسقضى بني الني

 امة؟يم القيو  ق و قى احلعلاسبة حملاح اء يف توضيلمالعقول  ما .1393
شيء   لأو ف، دهالعبوحقوق ىل تعا : حقوق هللحلقوق قسمانن اذكروا أب

  ه العبد ليع سب يء ُياأول شالة، و  تعاىل الصهللا  قوقح نم دبالع هليع بساُي
 ماء.لدا نيميدآلاوق قمن ح

ء وأما القضا، الةابلص أ فيهبدوي ملعو عرض اله حلسابا وقال بعضهم: إن
 ح ال صحي اء وكل ذلكفيه ابلدمبدأ ية عليه و حملاسبررت اتق ما تنفيذب و البدءهف

 ه. يل فإشكا

ا  و ك انُ   ع مَّا ( 92) ِعني  أ مْج   ُهمْ ْسأ ل نـَّ  ل ن  ك  بِّ ر  و  فـ   }:عاىلت له و ق بني جنمع ف يك .1394
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لُ يـ    ٌس و ال  ِإنْ نِْبِه ذ   نْ أ ُل ع  ٍذ ال  ُيسْ ئِ فـ يـ ْوم   }:عاىلتل وقا ، ( 93-92ر:ج احل) {ون  ْعم 
  { ون  مُ رِ جْ وهِبُِم اْلمُ و ال  ُيْسأ ُل ع ْن ُذنُ ىل:}وقوله تعا ، (39الرمحن:) {ج ان  

 فيه؟ ين ومرة سؤالال بتيث  مرة  فكيف  ،( 87:ص قصال)
 : هو جو من  ان ذلك يوب ،لك ل يف ذاإشك ال

تختلف سله سنة، فلطو  ألفمخسون  هار قدمة امالقي ومأن ي علومامل من :األول
ضه،  هلم يف بعاؤ س عن فّ ويك  ر يف بعضهفايسأل الك، فألحوالا يهف

وم، الي اذهت أوقا بعض يف اللسؤ ا اهبد قصاملثبتة للسؤال يُ فاآلايت 
 سيل ف وم،ليذا اهت اقص بعض أو ا ختإمنل فيها ترك السؤا يتال ت ايآلاو 

لك زم من ذل ي ىتؤال حم الس وقت عدبعينه و هال ت السؤ وق
 االختالف. 

  اإلجرام حده؛بلغوا يف  نذيالن رمو م هم اجملاهلتوك سؤ ملا ال: إنيُق ن: أالثان
ك  لذلهل، و ج يبأ و ون وقار  امانهو  ونفرعوك ،طنيشياكإبليس ومرده ال

 {ونَ ْجرِمُ  اْلمُ مُ هبِِ نُو ذُ  نْ َأُل عَ سْ َواَل يُ  }ون:ار ق اىل يف سياق قصةتعال ق
  الض ؤال البعسبار بتك دين، فاإلخ وحوعصاة امل ر فاة الك بقيتكون يف 

 يع. ل اجلمؤاس ركت منه يلزم
عالم  الستاو  ارتخبالسسؤال ا إمنا هو ايت ل املنفي يف اآلؤاالس : إن الثالث

  فالكفار ال  التوبيخ، و ريع تقسؤال ال ت إمنا هوثب امل لسؤالب، وااعتتسالوا
َن َما ُهْم مِ فَ  ْعِتُبوات َ سْ ْن يَ َوإِ :}كما قال تعاىل تاب ستعل اسؤان لو أيس 
َها َواَل ُهْم  ْوَم اَل خيُْ فَاْلي َ :}تعاىل الوق ، ( 24لت:فص) {َتِبنيَ عْ اْلمُ  َرُجوَن ِمن ْ

خ زايدة يف  يع وتوبي قر ل تسؤا ونيسأل نهمكل و  ،( 35ية:اثجلا) {ونَ ْستَ ْعتَ بُ يُ 
 م. ل هبيالتنك
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 1 . فاعة ابلشق تعل ي ما  بع: طلب الساملا

 ؟نا و العن اما املراد من هذ .1395
 يامة. يوم الق ون اليت ستكة عات املتنو علشفاان ابق اإليقيحتبه  املراد

 لغة؟  عةعريف الشفاما ت .1396
أي  يء،ش ىلإ يءم شانضماي هتر، و د الو ض فعلشا ة منالشفاعة مأخوذ

 فعاً.وتر فصار ش  ىلر إوت نضما

 حا؟ال طد به اص املر ا ما .1397
ة  ايد ز عذاب، و لا فوختفي لتجاوز عن الذنوب، اء، و لقضاا لفصلال سؤ ال هي:

 ري.اخلري للغ لبطرد أهنا: و و . ستحقهثواب ملال

 ف؟رين هذا التعُيستفاد م ماذا .1398
  ريف تع وهودلة، األ ات هب ثبت واليت رةملذكو نواع األا يعمجفيه هذا التعريف يدخل 

    آلخرة.لشفاعة يف ال

 ة؟خروياأل اعةالشفإثبات  ضابط يف لما ا .1399
ها  نم بتأن يث   جيوز ال  نهي أ ألدليل، ا ىل ف عيقشفاعة اآلخرة التو  يفصل األ

 ألصل عدمه.فادليل عليه أما ما ال فقط، و  ه د الدليل بور  إال ما

 ؟ وابطالض ملاذا هذه .1400

 

،  )عن مطبوعة املكتب اإلسالمي(دار السالم  الناشر: ، األلباين ختريج: (، 1/235شرح العقيدة الطحاوية ) - 1
 ( 173ص:شقر )كربى لألالقيامة ال
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ا على مبناهالغيب ر أمو أن رر قد تقي و ر هظ ب،الغي أمور مناعات ه الشفهذ
 .   فال اال، ومبها لنقليل به الد فما صح ،توقيفال

 ي؟قدلعب انذا اجلاه يف لعقل ا القول مع إدخال ام .1401
ر به  راصديق واإلقجب التالوا ليل، بل ثبت به الدا م أو أتويل  نكارجيوز إال 

عقل  مع حيحص صارض ن يتعواللنص، ت به اثبا فيم دالوترك املراء واجل
 .  طاعيد املس لنص هو اله، وال وخادم  ل اتبع للنصعقوالح، صري

 الضابط السابق؟ هل يف لتساا تيجةما ن .1402
ّلت ألقدام، وضا ازّلت فيه دب قاب -اعةب الشفابي أ- ب باذا اله نأته يجنت

 .  باركاعتماد هذا األصل املم عد سبب ذلك األفهام، و فيه 

 ؟عةالشفا ناس يف ام الس أق ام .1403
 سط: و ف، طرفان و ائطو  الث ة ثلشفاع ايف سنالا

هل نكرون الشفاعة يف أيذين ؛ اللةعتز ملوا ارجكاخلو   ا،هت ر ئفة أنكاط: ىلو األ
وية  النب يثدة واألحاُيالصر رآنية ت القاي اآلوا فر، فخالئابكال
 اع األمة.وانقضوا إمجلصحيحة، ا

 من بها طل  واّوز فج ،يعلشر حلد اهبم ا ز حىت جتاو ا اهتإثب غلت يف طائفة  لثانية: ا
  دات،جلماا عضلبثبتوها ىت أني، ححلء والصااألوليوانبياء ألموات كاألا

وقال  ، (3الزمر:) { زُْلَفىِإىَل اللَِّ  َقرِّبُوانَ الَّ لِي ُ  إِ ُدُهمْ بُ عْ َما ن َ :}قال هللا تعاىل
م يف  ذهبوك ميهعل  هللا  ردف (، 18يونس:) {ِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد اللَِّ َهُؤاَل نهم:}ع

  {اعُ طَ يُ  َشِفيعٍ  َواَل  يمٍ ْن محَِ مِ  ِمنيَ َما لِلظَّالِ  }:قالف هذا ممهزع
 ( 48:ثر املد) {نيَ الشَّاِفعِ  َشَفاَعةُ  مْ ُعهُ فَ ن ْ ت َ  َفَما :}تعاىل  وقال(،18ر:غاف)
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اء  ج اما دو عية، واعتمر بتوا الشفاعة الش فقد أث :واجلماعةة أهل السن: ثةالثال
 ال من هللا تعاىل.إ طلبت ال وأهنا  ة،نس لوا لكتاب ايف ا أهنيف ش

 ت؟أموا شفعاء ذختا من  ول معلقا ما .1404
ة وال اعيلكون شف ال وهم هنو د نعلى الذين اختذوا شفعاء م عاىلت هللا عاب 

 مجادات.  ماري أحياء، وإغ ما أموات إ ألهنم ن،قلو يع

 ؟ مل هللا تعاىل فيهماذا قا .1405
ًئا شَ  نَ ِلُكو يَْ  اَل ْل أََوَلْو َكانُوا قُ َء اَفعَ  شُ اللَِّ  ونِ ْن دُ وا مِ ذُ أَِم اختََّ  :}عاىلقال ت -   ي ْ

  ْيهِ مُثَّ إِلَ  أْلَْرضِ َوا َماَواتِ ُمْلُك السَّ ُه لَ  ا يعً ْل للَِِّ الشََّفاَعُة مجَِ قُ  .ونَ لُ قِ عْ َواَل ي َ 
 . ( 44-43ر:الزم) {ُعونَ تُ ْرجَ 

فهذه   ( 23:أ سب)  { هُ  لَ نَ أَذِ َمْن لِ  ِإالَّ َدُه  ِعنْ ةُ  الشََّفاعَ َفعُ َواَل تَ ن ْ  :}تعاىل الق - 
بنص  ية يوم القيامة منتف يه مهتودامعب يف ناملشركو  اهيظن اليت ةفاعالش 

 رآن.قلا

 ؟ وط الشفاعةر ش ما .1406
 بحانه. رضى من هللا سوالاإلذن، : شرطانشفاعة شروط ال

 الشروط؟   هة هذدلأما  .1407
 . (255البقرة:) {  هِ ْذنِ  إبِِ الَّ إِ  هُ دَ ِعنْ  ْشَفعُ ا الَِّذي يَ  ذَ َمنْ  }:قال تعاىل  -

 ( 28األنبياء:)  { ْرَتَضىِن اِلمَ  الَّ ُعوَن إِ اَل َيْشفَ وَ  :}تعاىلقال و   - 
ِإالَّ ِمْن ًئا تُ ُهْم َشي ْ تُ ْغيِن َشَفاعَ َواِت اَل امَ يف السَّ  ْن َمَلكٍ وََكْم مِ  }:ىلال تعاقو  - 

 ( 26م:نجال )  {ىضَ رْ ي َ وَ اءُ ْن َيشَ ِلمَ  اللَُّ  نَ أَيْذَ بَ ْعِد َأْن 
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 ؟ ةر شمبا ملسو هيلع هللا ىلص يبالن ن طلب الشفاعة منميك هل .1408
  هلل ٌق ح ةوح أن الشفاعوضسيعلم بكل  قةلسابلة ادفهم األ نمألن  جيوز، ال 

حيح  لص، فاال يتجاوزه  ا د  ح لنيب ملسو هيلع هللا ىلص ضع لنه يوهو سبحا ، ءيها من يشايعط
 1  سبحانه. بها من هللا ل هو ط

 :ل(الوصو )سلم مته  و ظمن يفاحلكمي رمحه هللا  يخ حافظقال الش 
 تكرما به هللا  هصقد خ  ا له الشفاعة العظمى كما   ذك
 تىكما يرى   كل قبوري على هللا افال  له  هللابعد إذن  نم

  خاصة؟ امة أمع رةاآلخشفاعة يف لال ه .1409
 ا ما هو خاص. ، ومنهمنها ما هو عام

 وخاص؟ عام ناقولا املراد بم .1410
 . ملسو هيلع هللا ىلص هدحو  نيبون لل كسيما  يأاص: خل ابنعين

 داء،لشهوا الصّديقني،، و ة كئملالاو  ائر النبيني،لس ي ما سيكون ابلعام: أ ونعين
   ؤمنني.ولعامة امل ا،صغريً  ات من مو  ني،حللصاوا

 ؟صةات اخلة الشفاعالثأمما  .1411
  :اخلاصة فثالث ات اعالشفأما 
 عظمى. لىل: الشفاعة ااألو 
 نة.  اجلوا ل خدة ليل اجلنفاعة يف أهالش  ة: انيالث
 طالب. ه أيبيف عمّ  الشفاعة : ةثلاالث

 

 (422/ 1)  عثيمني مد بن صاحل بناب التوحيد حملفيد على كتمللقول اا -  1
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 قيامة؟ال  مو يامة علالة الشفاعات مثما أ .1412
 اع:  نو ة أبعأر ف مةت العاعافاالش 

    يدخلها. الأر اق النأستح شفاعة فيمنل: األوىلا
   أن خيرج منها.سلمني دخلها من امل يمنف شفاعةة: النيثاال

 عراف.  أهل األعة يففاالش الثالثة: 
 اجلنة.   الدرجات يف ةعفر  اعة يففلش : اةعبالرا

 نة؟  جلاشفاعة لدخول لا املقصود ابم .1413
 نأول ميكون ا مغلقة، و بواهب وا أجدها و ليا إءو جاا إذاجلنة ل أهود هبا أن قصامل
 األمم. أمته مث بقية ده ل بعويدخلها  دخفي ملسو هيلع هللا ىلص ح له النيبتفيُ 

 ألمر؟ اما دليل هذا  .1414
امة  يقنة يوم الجلا ب يت ابآ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللاسول قال ر ل: قا أنس ديث ح لهادلي 

  ح ت رت ال أفمأفيقول: بك د. حمم ول:قأفزن: من أنت؟ اح، فيقول اخلفتفأست
 . ( 197 - 333م )مسل  اهرو . (ك قبل حد أل

   ( 196) - 32رواه مسلم   اجلنة(. يف يع)أان أول شفظ له: لف يفو 

 ؟ رأهل الكبائ ة يف اد ابلشفاعر املا م .1415
  ت حتهو و  ، رائبعض الكب ىل ع اصرً وت ميمن األمة  هذه  ن مناملراد بذلك أ

 ه.  ز عنجتاو ه ن شاء سبحانإ، و ه  عذبفإذا شاء هللايئة، املش 

 ؟ ون للمشركنيتك اعةفالش  له .1416
 لكافرين.اعلى نة اجلّرم ح اىلهللا تع ال، ألن
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 السابق؟  رريلتقيل اا دلم .1417
بُوايِإنَّ الَّذِ  :}ىلعاتال ق   بْ َوابُ أَ  ُح هَلُمْ تَّ فَ ا اَل ت ُ هَ ن ْ وا عَ ْكربَُ اْستَ ِِباَيتَِنا وَ  َن َكذَّ

 يزِ ِلَك جنَْ اِط وََكذَ مِّ اخْلِيَ سَ  يف  لُ مَ ِلَج اجلَْ نََّة َحىتَّ يَ اجلَْ  ُخُلونَ َواَل يَدْ  السََّماءِ 
 ( 40ف:األعرا) {ِمنَي اْلُمْجرِ 
  َهنَّمَ جَ  رِ يف انَ  نيَ رِكِ َتاِب َواْلُمشْ  اْلكِ أَْهلِ  َكَفُروا ِمنْ  ِذينَ ِإنَّ الَّ  :}اىلعتوقال 

 ( 6لبينة:ا ) {  يَّةِ ّر اْلربَِ ِئَك ُهْم شَ ا أُولَ هَ يِلِديَن فِ اخَ 

 حمددة؟ور م أر يف افكشفاعة للهناك هل  .1418
 أبو طالب. وهو  ،ملسو هيلع هللا ىلصيب لنا مّ د فقط لعو وج، هذا منعم

 ب ؟  لأب طاه عميف  ملسو هيلع هللا ىلص يب الن اعةبشف رادما امل .1419
  ب الطة أبيب اصي خوهنها، جه مخراإ العنه ف النار فيا شفاعة ختاملراد هب

 وال عة،شفالعهم افتن أهنم الشركني وامل عموم الكفار صل يفألاف فقط، وإال
َفُعُهمْ ت َ ا مَ فَ :}اىلعت كما قال اعة فيهم،لشفاب أصالً  دأيذن ألح َشَفاَعُة  ن ْ

 ( 48:دثرامل) { ِعنيَ افِ الشَّ 

 وهتا؟دليل ثبما  .1420
  ن اك  هنفإ، يءبش لب أاب طا عتنفهل  )اي رسول هللا، :لأنه قا  ساعن العب
ن أان لكا  اللو و انر،  يف ضحضاح من)نعم، هو  :قال( ؟لك  بغضوي ُيوطك 

فأخرجته   ر، لنارات من اجدته يف غمفظ: )و ليف و ، (نار لامن  سفلدرك األيف ال
 (  ضحضاحىلإ

بو طالب فقال:  أ عند عمه  كرذ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن يد يب سعث أحديويف 
لي يغه كعبيلغ  يب رالنا نم حا ضحض جعل يفامة فيقيالم يو يت عه شفاعنفت )لعله
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  ري خابالاه و ر  (.دماغه من أميغلي خاري: )وللب (210) -360مسلم واهر  دماغه(منه 
(6564 .) 

 الذنوب؟ هلشفاعة ألالضية عة يف ق قوال املتو ما األح .1421
 ل: أحوا لو منخيال  األمر
  نة دخل اجلويه ل يُغفر ل، بر أصالً ان يدخل ال الفا أن أيذن ابلشفاعة فيه إم - 

 . اءً دتبا
ىل  ا إرج منهدخوهلا فيخ اعة فيه بعدابلشف نؤذيار، مث لنل اخدما أن يإو  - 

 ال.  عهللا جل و شيئة مإىل ود يع ك ، وذلالً تقاان اجلنة

 بائر؟الكل  أهة يف اعمن الشفالثان ع ة على النو دلألما ا .1422
 ذلك:  منو   ترت على إثباهتا األدلة،توا

فاعة ش ويتعدبأت اخت وإين، تهمأل اهعادعوة د نيب : ) لكلملسو هيلع هللا ىلص النيبقال  - 
 ( 200) - (341) مسلمه  او ر قيامة (.  يوم ال يتمأل

يت يوم لناس بشفاعا أسعد: )ملسو هيلع هللا ىلص هللا لل رسو اقال: ق  هريرة يبأ عن  -
 (. 99)  رواه البخاري ه(.  لب من قخالصاً  ، هللاإله إال ال :ة من قالاملقيا
  تمذي ال ه ارو (  يتأم نم الكبائر  عيت ألهلاشفاً: ) وعفمر   وعن أنس  - 
(2435 .) 
ت  شفعوجل: عز  هللا ولفيق)فوعاً: ر م دري اخل يد سع أيب عن   -

  . م الرامحنيأرح رمحة الق إبومل ين، و ع املؤمنف، وشاملالئكة، وشفع النبيون 
وا ًا قط قد عادلوا خري يعم نها قومًا ملج مخر النار في من ةً بضيقبض قف

  ا كم  ة، فيخرجونايحلا  هنر له  قالنة، يُ جلاه  أفوايف ر فيلقيهم يف هنماً، فح
 . ( 183) - 302لم مسه ارو يل(. ل الس يبة يف محج احلر خت
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  ر النان مون ناملؤملص حىت إذا خ)ه: والطويل وفي أيب سعيد حديث   -
  ستيفاء  ا يف اشدة هلل تعاىلمنأبشد د منكم أحا من ه ميد ب الذي نفسيفو 
  ا و ن كا  ن: ربناقولو ر ينا ال ذين يفلا ممة إلخواهنلقياني يوم ااملؤمنق من احل
 م، فتحرَّمُ عرفتمن  اجو أخر  :قال هلمجون! فيُين و لو يصنا و مون معو يص

صف ساقيه   نىلار إلن اذت خقد أ اً خلقاً كثري  رجونصورهم على النار. فيخ
عوا  ل: ارج، فيقو به أمرتنان مم ا بقي فيها أحد م ربنا  يقولون:ف بتيه، رك ىلوإ

،  رياً قاً كثل ن خو جر فيخخرجوه.  فأخري من رٍ ل دينااقثم  يف قلبه وجدمتفمن 
خري فأخرجوه.  ال ذرة من مثق قلبه يف مت دجا فمن و : ارجعو لو يق مث

مسلم   اهرو  .( اً ري ذر فيها خ نملبنا ر  نولو قمث ي اً،لقاً كثري خنها فيخرجون م
302 - (183 ) 

  ملسو هيلع هللا ىلص مد حم ةفاعلنار بش اخيرج قوم من ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا عن عمران  عن  -
 (6566)  يالبخار ه رواني(.يمنجله، ويسمون اب نةن اجلو دخل في
ان يوم القيامة شفعت  ل: ) إذا كيقو  ملسو هيلع هللا ىلص يب نال عتمسقال:  س عن أن  -

: مث أقول ن،دخلو دلة، فيخر  هقلب يف كان  نة مناجلرب أدخل اي: لتوق
   (7509)  اريرواه البخلون (.   خء فيدشي َّنكان يف قلبه أدن  أدخل اجلنة م

ا على أم  نل ن منران بن عتبة الذماري قال: دخع: داءهلش ل اضائف يفو  -
ل فقالت: أبشروا، فإين مسعت أاب الدرداء يقول: قام، ء وحنن أيتاالدردا

  رواه أبو داود . ( بعني من أهل بيتههيد يف سيشفع الش )  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
(2522) . 

 عات؟امن الشفاع ألنو ذه اه أنكر  ذين الم .1423
          زلة.   تارج واملع؛ من اخلو ةيعيدا الو أنكره 
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 ؟ نةرجات يف اجلدعة ال فر ل ةفاعالش  يلدل ما .1424
  ُهمْ ي َّت َ رِّ ذُ  ْقَنا هِبِمْ َأحلَْ  انٍ ْم إبِِيَ هُ ُذرِّي َّت ُ  مْ ت َّبَ َعت ْهُ وا َواآَمنُ َوالَِّذيَن  :}قوله تعاىلا يلهدل

َناُهْم ِمنْ    ( 21:رالطو ) {  َرِهنيٌ ا َكَسبَ مبَِ ٍئ اْمرِ ْيٍء ُكّل ِمْن شَ  مْ َعَمِلهِ  َوَما أَلَت ْ
غفر أليب سلمة وأرفع  أ  هم) الل  ة: م بو سل ويف أملا تُ  لقا ملسو هيلع هللا ىلصن النيب أ در وو 
 ( 920)  - 7 مسلم ه او ر (.    ملهدينييف ا جتهدر 

 األعراف؟   لهم أه من .1425
   بني اجلنة والنار. فون وقَ فيُ سيئاهتم، و  سناهتمحقوٌم استوت  هم

 مة؟ايلقا  م يومتعلق هبما األمر امل .1426
َوُهْم   َهايَْدُخُلو   ملَْ مْ كُ َليْ اَلٌم عَ سَ }:قولونفييدخلون،  هل اجلنة أرون ي
َنا اَل  اُلوا َرب َّ قَ }ن:فيقولو  هنايدخلو  النارويرون أهل  ،(46:األعراف) {ونَ ْطَمعُ يَ 

م، هفيلشفاعة اب  تعاىلفيأذن هللا (47األعراف:) {ِمنيَ ِم الظَّالِ ْلَقوْ اْلَنا َمَع جَتْعَ 
 ون. حلقون والشهداء والصاالصدي ن و و يهم النبيف شفعفي

 ؟ضو حلأو ان و امليزاط أ لصرااخر: آلا  بلق ن كو ا يأيهم .1427
 نأ -ىل أعلم هللا تعاو -ح جر ن األلك لم، أهل العبنيف خال هذا فيه

 دلة.األدت ر اط، هكذا و  الصر مثيزان مث امل احلوض أوال،ً 

 1  راطيتعلق ابلصا املطلب الثامن: م

 ن؟العنوا  هذا من درااملما  .1428
 نمجه ى منتل ع صبسين يالذهو اجلسر و يق اإليان ابلصراط، و حتقه

 

 ( 272 : ص ) ليمان األشقر ن سمر بالكربى لع لقيامةا (، 469 :ص ) شرح الطحاوية  -  1
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 .  سالناا يهيمر عل وس

 ؟ألمرا اهذ يف إثبات دةار الو  النصوص ما .1429
 رية منكبفة  ره طائقد فسّ ف (71:مرمي ) {ُدَها ِإالَّ َوارِ مْ كُ ِإْن ِمنْ وَ  :}اىلتع قال

 .الصراط لىع السلف أبنه الورود 

 النبوية؟  السنة يف لصراط اب قليتع ما دهل ور  .1430
 جدا.  ةكثري ث يف هذا  ي، األحادنعم

 ؟ صراطلاا هذ ن سيكونيأ .1431
  يه: )..مثًعا وفمرفو  ذلك يف  يلطو ال ه من حديث يب سعيد ديث أيف ح در و 
 (7439رواه البخاري ) .  جهنم( ييجعل بني ظهر ؤتى ابجلسر، فيُ 

 مرورا عليه؟س لناأول ا من .1432
)..ويضرب الصراط  ه:وفي ويلالشفاعة الط يف حديثا عً و رفم  ةر هري أيبعن 
(، ومسلم  7437رواه البخاري )   يز(.من جي  أوليتوأم أانفأكون  همن ري جه ظبني

(182) . 

 ط؟ صرالعلى ا  همري غ  مرور ناس عندال مما كال  .1433
البخاري   رواه )اللهم سّلم سّلم(. ذ:الرسل يومئ عوىإال الرسل، ود ذكلم يومئ يتال
 (. 182م )لسمو  (، 806)

 اط؟ ر صى العل ناس لة مع مرور ااقإع ناك منهل ه .1434
هللا،   رسول اي السابق: )قلنا:  ير ديد اخلسعيب أ ة حديث ميف تت دعم، ور ن

 ةوحسكة مفلطحليب ف وكاليطخطاه ليع ة،مزل)مدحضة : لاسر؟ قاجل وما
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  (، ومسلم 7439رواه البخاري ) هلا السعدان(.قال جد ين بن كو ت فاءيا شوكة عقهل
(183 ) 

 جم هذا الشوك؟ ا حم .1435
  وك شيتم أر  هل ،السعدانوك ش ثلم بكالليهنم  يف ج احلديث: ) يف ردو 
در  م قل يع أنه الغري  ،شوك السعدان لمثفإهنا ) عم. قال: ن قالوا: سعدان(؟ال

 (. 182(، ومسلم )6573البخاري ) رواه عاىل(.إال هللا تها عظم

 ط؟ار لص ا على  من مير يب علىكالللافعل هذه ت اماذ .1436
وثق بعمله،  وامل له،معباملوبق نهم ناس أبعماهلم فمالختطف )يث: داحل يف ورد

  ومسلم (، 806)البخاري رواه  .يثدحل( ا ...وه ازى أو حناجملأو ل ملخرداهم نمو 
299 - (182 ) 

 اط؟ ر لصعلى ا س مرور النا عةتكون سر كيف س  .1437
 ،فا كالطر هيل عملؤمن ر ايلسابق: )ا د ييث أيب سعدورد يف تتمة ح

 ( 183)لم  مسو   (7439بخاري )ال رواه(..ب اركوال اويد اخليلأجيح، وكوكالر لربق، وكا

لنيب اعن ة جلنث استفتاح احدي عنهما يف ضي هللافة ر هريرة وحذي وعن أيب
  ، الً اًنا ومشالصراط يي يبومان جنوالرحم فتقة نألماال رستُ و  وفيه: ) الً مطو  ملسو هيلع هللا ىلص

  ؟ قال: قالرب كمر ي شيء  أ ،نت وأمي أيب: أبقلت :لاق(. قلرب فيمر أولكم كا
شد  الطري وكأمث كمّر  ني،ع ة فطر  يفيرجع ر و ي لربق كيفإىل اا و ر أمل ت)
 ( 195)  لممساه رو هلم(.    عما ل، جتري هبم أجاالر 

 ؟ط متمكناالصر ى عل املشيهل  .1438
 ري.عليه عس  ياملش ، فال
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 ؟ املشقةعسر و هذا الما سبب  .1439
 يتال لقدم؛ إالاتثبت عليه ال ٌض مزلٌة حه دأنط الصرا ل وصف حارد يفو 
وا: وما  قالفيه: و   يدعسيب أحديث  م منقدتا ما ودليله اىل،تع هللا  ها تبث

 ( 183(، ومسلم )7439خاري )الب رواه     .ة(مدحضة مزلل: )قااجلسر؟ 
  سيف، وأدق لن امّد أح أن اجلسرلغين )ب ل: نه قاأ يد حديث أيب سع ويف
   ( 3629) يب غصحيح الت باين يف وصححه األل (. 2/408اكم )احل رواه   (.ةر الشع من

 ه هالك؟وغري  ،ومن سينج هل هناك  .1440
دوش  خمجٍ وانّلم، مس اٍج فن..) :ابقالس   دأيب سعي ثتمة حدي، فتنعم

 ( 7439رواه البخاري ) . (احب سحبً يس  مهخر ر آهنم، حىت ير ج انومكدوٍس يف

 يه؟يف املسري علاس ات النر داوت قفت ما السبب يف  .1441
جتري هبم   "بق:لسايف احلديث ا د ور  كما م،  هلايف أعم وهتمافك ت ذلالسبب يف

 .  ( 195)ه مسلم روا ."ماهلمعأ

على  مع الثبات ا، الدني ط يف على الصرا الثباتالقة بني هناك من ع هل .1442
 روي؟ خاألصراط ال

يامة إمنا قيوم ال اط احلسير صلعلى ا يش ملاب قدرةفإن إن ال قة،، العالقة وثيمنع
فية  يكب ي ، أيا نوي يف الداملعن طصراى الل ع يش ملنتيجة حلسن أو سوء ا هو 

  دنيا كلما له يف امتابعة ل أتبع وأسرع ن ساان اإلنكلما ك، فملسو هيلع هللا ىلص النيب ة املتابع
ه هنا ثبتت قدم هقدمبتت ث منسي، فحلاط اذلكم الصر  علىأسرع  نكا
 هناك.  به القدم تلهنا ز  مدقاله لت بناك، ومن ز ه
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 ؟ررو ل امل هّ س يل  يبيف هذا املوضع الره نورل هناك من ه .1443
  ه عمل وفق احبه لصر النو ن أييت للجميع، لك ر و ن ن ك مناهلكن ليس  نعم،
 مظلم. نهه إال ألعلير ر للمرو و ذا النجوا إىل ه ، وما احتا هحلصا

 ؟ مك ذا احله دليلما  .1444
 ا:ذل هدلي

أو   ان منافقكل إنس   طىع ) ويُ  :هيوفل يلطو  احلديث ايف عن جابر  - 
 ء هللاأتخذ من شاوحسك ب ليكال  همجن جسرعلى ا، مث يتبعونه و مؤمن نورً 

 . (191) ه مسلمروان...( نو مؤ ينجو املنافقني مث مل نور ايطفأ  ، مثاىلتع
 {ِديِهْم َوأِبَْيَاهِنِمْ يْ  أَ نْيَ بَ  رُُهمْ ى نُو َيْسعَ  :}قوله تعاىل يف مسعود  نبعن ا  -

رَ  َعَلى ْم َيُّرونَ هلِِ ْدِر أَْعَما َلى قَ عَ " ( 12ديد:حلا) ُهْم مَ  ،طِ االصِّ ْثُل اجْلََبِل،  مِ  ورُهُ نُ ن ِمن ْ
ُهْم  ُهمْ ِة، وَ لنَّْخلَ اْثُل مِ  هُ نُورُ َمن َوِمن ْ  ارً و ُهْم نُ ْدانَ ئِِم، َوأَ َقاِل الْ جُ ْثُل الرَّ مِ َمن نُورُُه  ِمن ْ

 1  (3785)  احلاكم رواه ." َمرَّةً  ْطَفأُ َويُ   رَّةً مَ  ورُُه يف ِإهْبَاِمِه يتَّقدَمن نُ 

 على الصراط؟ س مروراناآخر ال من  .1445
كما يف حديث أيب سعيد اخلدري   ،سحوب هو امللصراط ناس مروراً على اآخر ال
 رواه (.  ب سحباً حىت ير آخرهم يسح)  :ملسو هيلع هللا ىلصل النيب وفيه يقو  ملسو هيلع هللا ىلصنيب عن ال

       (183)  م(، ومسل7439البخاري )

 ة نطر لتاسع: القا املطلب 
 د الصراط؟ يكون بع ماذا  .1446

   ر.والنا نةجلني الى قنطرة بن عقُفو و يُ فإهنم  صراطال ىعل  الناس مرّ ذا إ
 

 ( 8/15)   ابن كثريريتفس -  1
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 ملوقف؟ ا اذاذا همل .1447
 . نةاجل يف دخول َن هلمأُذِ وا نُ قَّ ذا هذبوا و فإن بعض، هم ملبعض تصّ يق حىت

 هذا القول؟  ليلدا م .1448
  ر، لنامنون من اؤ مل: )خيلص املسو هيلع هللا ىلص لرسولا لقال: قا يد عن أيب سع

كانت مل  مظا بعضضهم من لبع قتصي، فالنارو  ةناجلى قنطرة بني بسون عل فُيح
والذي نفس  ف اجلنة، دخولهلم يف ذن وا أونُ قّ  وابُ ُهذِّ ا ذإىت يا، حدناليف  بينهم
رواه  ا(. ه مبنزله كان يف الدنيمن ةناجل يف زلههدى مبنأألحدهم ه، د بيدحمم

 (. 6535) ري خاالب

 1  ار نة والنابجلما يتعلق : العاشر املطلب
 سبق؟ ا ية ملالتالما القضية  .1449

 . والنار جلنة ابان إلياهي 

 ؟  نن اآلدات جو و منار اجلنة وال هل .1450
 .  أصل خلقهما غ منفرُ ، و لقتاقد خُ  همانعم، ف

 ى هذا؟ عل ما الدليل .1451
 :ك لى ذواترت األدلة عل ت

 آل) {نيَ لِْلُمتَّقِ    ِع  دَّتْ أُ  :}اجلن  ة مذك  ر نع  ي ة بع  دل  ه تع  اىل يف آايت كث  ري : قو هــامن
 (133عمران:

 .(21يد:حلدا) {ِه ُسلِ ا اِبللَِّ َورُ يَن آَمُنو لَّذِ لِ ْت دَّ أُعِ  }:تعاىل قوله: و هاومن

 
 األشقر  عمر  ل،  اجلنة والنار كتاب: (،  664  ص: )  شرح العقيدة الطحاوية - 1
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 ودها؟وجعلى  قةابلس ا  تآلاين ام تدليف نس ك .1452
  هبا،  قرآن نزل الللغة اليتهو مقتضى ا ا ٍر وقع يف املاضي كممخبار عن أإهذا 

ا  انُو كَ  امبَِ  زَاءً نُيٍ جَ أَعْ  رَّةِ ق ُ  هَلُْم ِمنْ  ِفيَ خْ أُ  نَ ْفٌس َما تَ ْعَلمُ َفاَل :}ىلاتعوقال 
 ( 17السجدة:) {ونَ يَ ْعَملُ 

 والنار؟ نة اجل  جودعلى و بوية الن نةلس امن  لةاألدما  .1453
 مقعده ض م إذا مات ُعر إن أحدك: )امرفوعً  ابن عمر  ما ثبت عن :امنه

ان من  وإن كنة، اجلل هأفمن اجلنة أهل من فإن كان  ،يش اة والعغدلاب
ز وجل  ك هللا عثدك حىت يبعا مقعذال: هقيلنار، ن أهل افم رالنال هأ

عليهما   عرضلا ذاهو . (2866) لم(، ومس1379ي )رواه البخار . (مةلقيايوم ا
 .نآلا  وجوداتن ما مهنيل على أدل

اجلنة  يف اطلعت)  : ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال: قال  حديث عمران  جاء يف :نهاوم
رواه   .(ءالنسا هلهاأ ثر ذا أكار فإلنا يف لعت، واطءرافقال ا أكثر أهلهافإذ

لى  صريح عل يدلا فيهم ع ، واالطال (2737) مسلم و ، (3241)البخاري 
 .نخملوقتان اآلوأهنما  ،وجودمها

انئم   أان )بينا : ملسو هيلع هللا ىلص ل هللارسو  الق: قال   ريرةحديث أيب هيف  ورد  ها:نوم
ذا ملن ه ، فقلت:رصب قجان ىلإامرأة تتوضأ  اجلنة فإذا رأيتين يف

مدبرًا،  تغريتك فولي رت . فذك اب طاخل نب مروا: لعفقال؟ رالقص
بخاري  لرواه ا؟(  رسول هللاايلك أغار مث: على القو  رى عمفبك

 ق. دوصق ح اء ي نباألورؤاي .  (3242)
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 أمور؟ من نارلوا نةجليف ا رع الش  يف  ا وردمب ميان ما ُحكم اإل .1454
 هذا من الواجبات.

 اب؟ار من عذلنوا ة من نعيم، نجلا يف الصحيح ملن ااميقق اإلحن  فكي .1455
ى ما ل ا عتهيقم حقل نه ال يعإف يفيات لكاط، وأما فقاء مسا هو االمنوم منها إملعل ا

 عاىل.  تعليه إال هللا يه

 لى هذا الضابط؟ليل علدا ام .1456
 ( 17السجدة:) {نُيٍ  أَعْ ةِ ا ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قُ رَّ نَ ْفٌس مَ  مُ لَ تَ عْ  َفاَل  :} تعاىل ولهله قدلي 

ذن  أوال لصاحلني ما ال عني رأت اي لعباد أعددت  ":سيدقل احلديث ايف لوقا
 يف  ايا مم دنيس يف الل )  :عباس ر(. وقال ابن ش ى قلب بل ع خطر وال مسعت

 (394-1/393ه" انظر )يف "تفسري رواه ابن جرير  . ( األمساء ة إالنجلا

 ه؟نبيابق سا اعدة عقدية متعلقة مبمن قهل  .1457
 سمى(. فاق يف املالتلزم اتيس  السم االق يف ااالتف أن  ي: )ه، و نعم

 وأهل النار؟ جلنةاأهل  ب معرفته يف اجلو العتقاد اما ا .1458
 من و  ، الً ض اجلنة فىلاء منهم إش أهاًل، فمن  ا مخلق هل أن هللا اإليان واجب 

 ا. فيهم ا مهلهل أو دخ يبقى فيهما فضل بعد وأنهالنار عدالً   ىلهم فإمن ءاش

 ؟ ايمع انر الدنخرة ر اآلان ما مقدار .1459
زًءا  ج نيمن سبعجزء  ن انركم هذهإ) : قال ملسو هيلع هللا ىلصول هللا أن رس يرة ر ن أيب هع

ليها فضّلت عل: )اية؟ قافلك تنكا  ، إنل هللارسو (. قيل: اي  اآلخرة رانمن 
 (. 2843سلم )م(، و 3265ي )لبخار ا رواه   (.اتني جزءً وسعة س بت
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 ة؟اجلن أهل طعاميتعلق ب ما مع ما القول .1460
أنه  و الكسوف  ةصال ملسو هيلع هللا ىلصيث صالته صحيح من حدالورد يف  دا،أب فىني ال

  رأيته يف الإ أريته كنشيء مل أمن  ما) ه قال:نأ، و ارنة والنجلليه اع عرضت
قود عنب وقال: نمن اجلنة ع اوللين متقد نهأو  (، نارة والاجلن ىتهذا ح اميمق
 (. 86ي )رواه البخار  . (ياالدن قيتم منه ما ب ألكلت ذتهخأو ل)

 هاء؟ فناء وانت نارالو نة اجل  علىهل سيأت  .1461
  أهل السنة. لو تبيدان، وهذا قوال  ايان أبدً ن فا ال تبدً أ هما ابقيتانال، ف

 ؟مدما بعد أهائنال بفق هل هناك من .1462
 .  الدار( قال بفناء لرد على من)ا ن:اعنو بة لرسا بن تيمية والنعم، 

 لفناء؟ام داء وعبقلدليل على ال ما ا .1463
 :ك لليل على ذالدمن 
 ( 54ص:) {ادٍ فَ  ن َ نْ مِ َنا َما لَُه ق ُ زْ ِإنَّ َهَذا َلرِ }:اجلنةم يعن يفىل عاه تقول
 ( 33-32:الواقعة ) {ةٍ  مَمُْنوعَ َواَل  وَعةٍ اَل َمْقطُ  ( 32)ريٍَة ثِ فَاِكَهٍة كَ وَ  ىل:}وله تعاوق

 { ا أَبًَدايهَ َخاِلِديَن فِ  :}ةنة عن أهل اجلري ثعاىل يف آايت كوقوله ت
َذاَب اُهْم عَ قَ وَ  َ ىَل و أْلُ  اْلَمْوَتَة االَّ يَها اْلَمْوَت إِ فِ وَن وقُ ذُ يَ  اَل  }:ًضانهم أيل تعاىل عوقا

 .معنه للموت  نفي وهذا، (56الدخان:) {مِ اجلَِْحي

 ؟ رر يشمل الناألما هل .1464
يُ ْقَضى  اَل َجَهنََّم  رُ َكَفُروا هَلُْم انَ الَِّذيَن  وَ  }: النار ودوامهاأبدية  اىل يفعتنعم، قال 

ُهمْ خيَُ  َواَل ا و تُ و َيمُ ف َ ْم َلْيهِ عَ    ( 36:فاطر ) {َكُفورٍ ي ُكلَّ  زِ جنَْ  كَ لِ ذَ ْن َعَذاهِبَا كَ مِ  فَُّف َعن ْ
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ا  َومَ ىل:}ل تعاقاو ، {أَبًَداا ِديَن ِفيهَ َخالِ }:آنر ايت من القآ ث ىل يف ثالاوقال تع
 {يمٌ قِ مُ  بٌ َذاعَ ْم َوهلَُ  :}ل تعاىلوقا ، (37:ملائدةا-167البقرة:) {ارِ  ِمَن النَّ ِجنيَ ُهْم خِبَارِ 

 . ( 37دة:ملائا)

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص لنيبان مة قبلساا ةقى احلقيتأكيد عللاء هل جا .1465
ة  ناي أهل اجل) ه:قولار، و اجلنة والن نيح املوت ببرد يف حديث ذنعم، مثلما و 

ومسلم  (،4730) ي البخار رواه .(وت م خلود والر لنا أهل اواي  موت، خلود وال

(2849) . 
   . "ُييونوال  ها في نوتو ي م الإهنفها أهل  مالذين ه نارالل ا أهمأ ":ملسو هيلع هللا ىلص الوق

 ( 185)  - 306 لمرواه مس

 ر؟ اك أهل النكذليها، و إل ةناجلهل دخول أحيدث بعد ا اذم .1466
ًء  عم ابتدا نويتفّضل خلهم اجلنة؛ ألنه يا ويدجديدً  ا هلا خلقً هللا  نشئنة فيُ أما اجل

 يينزو ف هدمق هاليزة ععب اليضع ر فما النار وأواسع كرمه، و  مال فضلهلك
 ثدياحل يف ، كما(حسيب حسيب :أي)ل: قط قط، وتقو ض ضها إىل بععب
 وعال.  ال عدله جلمبق جرم لكسا بالًدا حأ ب يعذألنه ال  ؛ وذلك لصحيحا

 ر؟خآل ابليوم ا  ت اإلميانار ما مث .1467
 يما يلي : فونلخصها الثمرات كثرية، 

 .ماليو  ك ذل يف ثواب ء الرجا ها يعة واحلرص عل طايف فعل ال ة: الرغبىلألو ا
 وم.ك اليذل اب عق من اخوفً   ضى هباند فعل املعصية والر عرهبة لثانية: الا
 ا. هبخرة وثوا آلا نعيم جوه مننيا مبا ير دوته من اليف  عماؤمن ملا ليةثالثة: تس ال
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 بحث الثامنملا
 1والقدر  ابلقضاء  اإلميان

 غة؟  ل )القدر(ف عريما ت .1468
 ر.تقديىن العر بفتحتني، مبدَ القَ 

 لغًة؟  (ءاقض)الف ريعتا م .1469
 احلكم.غة له معان، ومنها: للقضاء ا

 الحا؟ر( اصط دقال ف ) يعر ما ت .1470
 ل.املستقبخلوقات يف ن عليه املتكو ا ىل مباعت هو علُم هللا

 ا؟ حاء( اصطال ضعريف )القت ام .1471
 ه. كمتاقتضته حو  به علمهق سب ئنات حسب مااعاىل للكهو تقدير هللا ت

 ادته. ر إو ه علمب حس  ء يالألش اد هللاجيإوقيل: هو 

 ميان ابلقدر؟إلمعىن اما  .1472
   يعلم مااهلل، فشيء لكل لامتعاىل الش هللا  م بعلمز ااجلان يمن اإلأن تؤ  معناه

 ف سيكون. يلو كان ك نك يمل  ون، وماكان وما يك
وأن هللا  ، انيكن ليصيب مل ان ا أخطأوم، ناليخطئ يكن مل انأن ما أصابعلم نأن و 

مقدورًا له  كونهعن خيرج شيء  ال ف ها،اءشو  هالقخ قبل ءألشياتب اك
   .سبحانه

 

،  هللا الفوزانصاحل بن فوزان بن عبد ، لل الثالثة شرح األصو  عمر األشقر،  والقدر( للدكتورلقضاء كتاب )ا  -  1
 ر بن علي عايض حسن الشيخ ناص، لرة الزمر مباحث العقيدة يف سو 



482 
 

 ؟ تنيم لالك نيبة قما العال  .1473
 اجتمعا.  ذا افتقاوإ افتقا،ا  عمتاج إذالحان مها مصط

 ؟ذاهتوضيح  ما .1474
ل معه  دخده قضاء وحلر اذا ذكدخل معه القضاء، وإ وحده  ر القد ي إذا ذُكرأ
سابق العىن العلم مب رلقدا ون كفي ا، ير تغا واحد سياق  مجيًعا يفرا ، وإذا ذُكدرقال

 قه.ملقدور وخل ا ك لع ذو وق ىنعلقضاء مبواوالكتابة واملشيئة، 

 رآن؟ ركن يف القلبوت هذا ا ثواردة يف ال ةلألدا ام .1475
 ( 49قمر:ل ا)  {َدرٍ ٍء َخَلْقَناُه ِبقَ  َشيْ ُكلَّ   ِإانَّ  :}اىلعت لقا

 . (38اب:حز األ)  {ُدورًا ا َمقْ اللَِّ َقَدرً ُر َكاَن أَمْ َو  :}وقال تعاىل
 {َمْعُلومٍ ٍر  ِبَقدَ الَّ نَ زِّلُُه إِ ُه َوَما ن ُ نُ ائِ َخزَ  انَ ِعْندَ  ْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َوإِ  :}اىلل تعقاو 
 . ( 21احلجر:)

 نبوية؟ نة ال الس يف وته ب ى ثعل للدليما ا .1476
حاب أص ت انًسا مندركيل وفيه: ) أيل الطو رب ج  حديثيف حديث عمر 

وإن  : )ملسو هيلع هللا ىلص ل قاكيس(، و العجز وال ىت ح ، هللادر قب : كل شيءولون يق ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
  ل قدر هللا قن ا وكذا، ولككان كذكذا ل  تلفع أين لول  تقفال  ءيشك أصاب

 .(2655)  ممسل رواه ( لعما شاء فو 

 ة اإلميان به؟ يأمه ىء علاعلملا أمجعهل   .1477
أركان   سادس منه الركن الوأندر، اإليان ابلقلم على لعا هلأع نعم، قد أمج

ربى  الكنة إلابا «رمحندر قدرة القللقدر؟ فقال: »اعن ا محدأ مامإلا ئلان، وسُ اإلي
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{  للَِّ  هُ لَّ ْمَر كُ ُقْل ِإنَّ اأْلَ  }: تعاىل ن قول هللام ذاخذ هد أقو  ،  ( 3/141) بن بطةال
 . ( 154عمران:آل )

 ما اعتقاد أهل السنة يف القدر؟ .1478
اراً وضرب  دأق ر هلمقدّ ق اخللق بعلمه، و خل " يف القدر: يقول الطحاوي رمحه هللا

م ما هم عاملون قبل أن وعلِ  هم،لقهلم آجااًل، ومل خيف عليه شيء قبل أن خي
 .لقهم، وأمرهم بطاعته، وهناهم عن معصيتهخي
ومشيئته تنفذ، ال مشيئة للعباد، إال ما شاء   ل شيء جيري بتقديره ومشيئته،وك

  عصم ويعايف ي، و يشاء يهدي من، يشأ مل يكنهللا كان، وما مل هللا هلم، فما شاء 
متقلبون يف مشيئته بني  كلهم . و الً فضاًل، ويضل من يشاء، وخيذل ويبتلي عد

ال راد لقضائه، وال معقب ، وهو متعال عن األضداد واألنداد، ضله وعدلهف
   1  ".هآمنا بذلك كله، وأيقنا أن كال  من عند ،كمه، وال غالب ألمرهحل

 كلها؟ حبياتنا   متعلق قدرالاء و ضقالهل   .1479
   ،2  ك(دخ لىضعك يدك ع) كل شيء بقدٍر، حىت و   :اس بع بن، قال امنع

 مة؟كيه حفىل  اعت ه هللاما خلقل كهل   .1480
يئا  يم، ال يفعل شحانه حك سب ، فهوكمةحه ه فيه هللا تعاىل فل ل ما خلقك  م،نع

عاله  أفل ب، لفعلاب ودةية املقصلغااكمة، هي وحومصلحة  وال بغري معىنعبثا 
سباب هبا  شئة عن أما هي ان، كلجلها فعأل لغةابكمة ح عندرة صاه بحانس

 .صىكاد حتت  ال مواضع يفا هذو  ذاى هل ع ةشريعلا دل ، وقدفعل
 

 ( 1/125)ز لطحاوية البن أيب العاشرح العقيدة  -  1
 ( 516 /2البن بطة )  الناجيةاإلابنة عن شريعة الفرقة  - 2
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 كمة؟احلمن هذه ماذا تتض .1481
 ئني: شيمن  تتض احلكمة

 ها. ارضوي، ُيبها إليه تعاىلأحدمها: حكمة تعود 
هبا،   ويلتذون ا، هبن حو يفر  م،يهة عل م هي نع، دهاد إىل عبتعو ثاين: حكمة لاو 
 قات«.يف املخلو مورات و ملأكون يف اا يهذو 

 در؟ابلق ن مياإلتب امرا ام .1482
 :بع مراتربر أابلقد انيإلا تبمرا

 علم.بة التمر ألوىل: املرتبة ا
 : مرتبة الكتابة. ثانيةالبة رتملا
 . ة يئش : املثالثة تبة الملر ا

 لقاخل :بة الرابعة تر امل

 در لق ب اتمبراق عل ا يتم ول: األب لاملط
 بة العلم رتمب  ا يتعلقأوال: م
 رتبة؟د هبذه املاملقصو  ما .1483

مكنات ملومات وادات واملعدجو ن املو ء مشيبكل  ط يحملا هللا بعلم نياإلا هو
 . يف السماءألرض وال ث ال خيفى عنه شيء؛ يف احي، ت يالتحواملس 

 قات؟لو خ ملعن علم اىل لم هللا تعاع خيتلف  مب .1484
م  م وأحواهل هم وآجاهلم أرزاقعلِ ، و لقهمن خيأ لق عاملون قبلخلاما  نهحاسب علم

من أهل م، ومن هو هتوسعاد هتماو ، وشقمهتناسكو  م كاهتر ح ع  مجييفم؛ هلوأعما
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ء  ياكبري األشأنه يعلم ر من قبل أن خيلقهم، و ناالهل ن أم نة، ومن هواجل
 ع. قسيف كي  عو وقل ع، يقملالذي ر مألعلم عن اوي على السواء، ادقيقهو 

 تبة؟ ملر ه اود هذوج لى ما الدليل ع .1485
ْحِر بَ الْ اْلرَبِّ وَ َما يف  َويَ ْعَلمُ   ُهوَ الَّ إِ  ُمَهاْعلَ  ي َ ْيِب اَل غَ ُح الْ اتِ فَ َوِعْنَدُه مَ  :}قال تعاىل  -

 َواَل َرْطٍب َواَل  ْرضِ اأْلَ  ُلَماتِ  ظُ َحبٍَّة يف  ا َواَل  يَ ْعَلُمهَ َقٍة ِإالَّ َما َتْسُقُط ِمْن َورَ وَ 
 ( 59ألنعام:ا) {  ِبنيٍ مُ  َتابٍ كِ   ِبٍس ِإالَّ يف ايَ 

ْرَحاِم  اأْلَ يف  ايَ ْعَلُم مَ َغْيَث وَ نَ ّزُِل الْ ي ُ  وَ ةِ اعَ سَّ ُم الِعلْ  َدهُ ِعنْ  اللََّ  ِإنَّ  :}تعاىل وقال  -
  للََّ ا وُت ِإنَّ ٍض متَُ  أَرْ يِّ نَ ْفٌس أبَِ ي َوَما َتْدرِ َغًدا  اَذا َتْكِسبُ نَ ْفٌس مَ  َوَما َتْدرِي 
 . ( 34:مان لق) {ريٌ َعِليٌم َخبِ 

 ان؟ س إني أر اختيارمي يُؤثر على الكلعلم ذا اهل ه .1486
 .حقاً خلوق الامل  ى ما خيتارهر عل ؤثال يو  سابق، مو عل منا هإعلم ا الهذ

 وضيح هذه املعلومة؟ت ما .1487
 .هعقو و  ال بعدر إمأيعلم أبي سان لن ن ن اإلأبيُقال  ن أ ضيحها تو 
ه  فعلم سبحانه نا رب ، أمافقطم الحق ملا يقع ل و عه انسان إمنعلم اإل إذاً 

  تقع، س ضا كيف ر عت فلو وق تقع  مل اء اليتيشألابم ل ويع اء قبل أن تقع، شيابأل
 يقع. ملم ما يعل  حق، و ق والسبحانه ساب علمهف

 يكون؟ ف س يكلو وقع،    مل يقع، ر الذيملم األيع ن هللا ما الدليل على أ  .1488
أَلَْوَضُعوا َبااًل وَ الَّ خَ إِ  مْ اُدوكُ زَ  وا ِفيُكْم َماجُ رَ خَ  َلوْ  :}نيقاملناف  عنىلاعتل قا

 . ( 47التوبة:) {اِلِمنيَ اِبلظَّ ٌم  َعِليهَلُْم َواللَُّ اُعوَن مَسَّ يُكْم َوفِ  َنةَ ت ْ ْلفِ ُم اوَنكُ غُ ب ْ ْم ي َ َلكُ ِخاَل 



486 
 

 بة ة الكتا بيتعلق مبرت اماثنيا: 
 ؟بةرتملا هبذه صودا املقم .1489

كائن إىل و  كل ما ه  حملفوظاح يف اللو  كتب تعاىل قد  هللاأبن  مز يان اجلااإل هو
 .ةمايالقيوم 

 لكرمي؟ ا  نالقرآ  بة يف املرت هذه  وجود ى ل علدليال ما .1490
 :هاأدلة وجود من

اَل ِض وَ رْ َماِت اأْلَ لُ بٍَّة يف ظُ اَل حَ وَ يَ ْعَلُمَها  ٍة ِإالَّ ُقُط ِمْن َوَرقَ ا َتسْ َومَ  }:ىلوقال تعا
 ( 59ام:األنع){ ٍب ُمِبنيٍ َتا الَّ يف كِ إِ  ِبسٍ ايَ ٍب َواَل َرطْ 

اَل ٍر وَ مَّ ِمْن ُمعَ  ا يُ َعمَّرُ ْلِمِه َومَ عِ  بِ  ِإالَّ َتَضعُ  اَل ى وَ ثَ أُن ْ  نْ ُل مِ مِ حتَْ َوَما  :}اىلتع الوق
 ( 11اطر:ف) { ِسريٌ  يَ اللَِّ  ِلَك َعَلىِإنَّ ذَ   يف ِكَتابٍ ِه ِإالَّ َقُص ِمْن ُعُمرِ يُ ن ْ 

ِل وَكَّ ت َ ْلي َ  ف َ اللَِّ ى َوَعلَ  انَ َمْواَل لََنا ُهَو اللَُّ  َكَتبَ   امَ ِإالَّ  َناْن ُيِصيب َ  لَ ُقلْ  }:وقال تعاىل
 . ( 51:توبةال)  {ُنونَ مِ ْلُمؤْ ا

 بوية؟ة النتبة يف السنذه املر هد جو و ى الدليل علا م .1491
ر،  الننة أو امن اجلا اهنمك هللا  كتب  قدسة إال و فس منفو نما من : )ملسو هيلع هللا ىلصل قا 

 (. 2647لم )، ومس(1362)  بخاري ال رواه(.  دة و سعيية أقشت كتب  قدو  إال

 ؟ملرتبةاه ذعلى هة اع من الصحابمجناك إل هه .1492
 كل كائن إىل  السنة على أن هلدهم من أعبمن و  ونابع تلصحابة والع ام، أمجعن
 .  عاىلهللا ت عندالقيامة فهو مكتوب  ومي

 ؟ابة مقادير اخللقكت  مىت متت .1493
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  " :ملسو هيلع هللا ىلص اللِّ  سولقال ر ال: ق ا،عنهم ي اللَّ ضِ العاص ر بن عمرو ن ب للَّ د ان عبع
َق لُ  َأْن خيَْ لَ بْ َماِء ق َ لْ اى لَ عَ  هُ شُ َكاَن َعرْ ، َو ِق لْ خلَْ يَر اادِ قَ  مَ لَّ  َعزَّ َوجَ  اللَُّ َتبَ كَ 

 (2653)مسلم    اهرو َنٍة«.   سَ  أَْلفَ ِسنيَ َواأَلْرَض خِبَمْ  اتِ وَ السَّمَ 

    يئةش امل  بة:تعلق مبر تي اثلثا: ما
 بة؟تر ملهبذه ا دما املقصو  .1494

شأ مل ي ملكان وما   ءاة، فما شمل ة وقدرته الشاذنافهللا المبشيئة  اناإلي اها:عنم
 . هئتشيإضالل إال مبوال  ال هدايةون و سك وال ركةٍ ح  منون كوأنه ال ي يكن،

  حياتنا؟ يف هللا كيف نفهم مشيئة .1495
   يشأ هللا ملسعه، فإذا و  يف ما كل ذل  بيريد، و  ا لو خطط اإلنسان ملفهم أنه أن ن
 كون. يلن أبًدا و فلن يقع ، راألم هذا ققحتله 

 ة؟ بتهذه املر  ىلالدالة ع ر ما األمو  .1496
ّنزلة املتب ، ومجيع الك آخرهمهلم إىل ن أو ل ملرسا اعمجإ ا ليهعبة قد دّل ملرتهذه ا

  الناس عليها. فطر هللا اليت ، والفطرةتعاىل من عند هللا

 يف الشرع؟ بةرتاملذه ى هللدليل عاا م .1497
اللَِّ  ُسْبَحاَن ُة اخلِْريََ  مُ اَن هلَُ َتاُر َما كَ خيَْ َيَشاُء وَ ُلُق َما َوَرّبَك خيَْ :}ىلعاتقال  - 

 ( 68قصص:ال) { ونَ رِكُ ُيشْ ا مَّ  عَ تَ َعاىَل وَ 
 { مٍ يَتقِ سْ رَاٍط مُ صِ جَيَْعْلُه َعَلى   َيَشأْ َوَمنْ ْضِلْلُه  يُ َمْن َيَشِإ اللَُّ }:عاىلتقال  - 

 ( 39األنعام:)
لرَّمْحَِن، َكَقْلٍب َصاِبِع اأَ  ِمْن نْيَ ِإْصبَ َعنْيِ يِن آَدَم ُكلََّها بَ ِإنَّ قُ ُلوَب بَ ) : ملسو هيلع هللا ىلص لقا - 
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ُقُلوِب اللُهمَّ ُمَصرَِّف الْ ): ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللِا مُثَّ قَاَل رَ  ( ْيُث َيَشاءُ  حَ َواِحٍد، ُيَصرِّفُهُ 
 ( 2654)  مسلاه مرو  .(ِتكَ طَاعَ رِّْف قُ ُلوبَ َنا َعَلى صَ 

 لق اخلبة تر لق مبعبعا: ما يترا
 ؟رتبةه املذقصود هبما امل .1498

ا  هت؛ الكائنات بذوا ه خالق كل شيءوحدتعاىل  هللا أبنان حتقيق اإلي هباد يُرا
 خملوق.  سواه  االق لكل شيء وماخل فهو ،اكاهت وصفاهتا وحر 

 كيم؟ احل رتبة يف القرآنذه املد هو لى وجل عليدما ال .1499
 ( 16:الرعد )  {رُ ااْلَقهَّ ْلَواِحُد ا وَ هُ ٍء وَ يْ  ُكلِّ شَ ِلقُ  َخاللَُّ ا اىل:}تع لقا

ُ َخَلَقُكْم مُثَّ َوا :}عاىلتوقال   ( 70النحل:)  {ْم  يَ تَ َوفَّاكُ للَّ

 لنبوية؟نة اتبة يف الس املر  ذه ه د و جو  ى ا الدليل علم .1500
 1. ( هُ َعتَ َصن ْ وَ  عٍ نِ َصا لَّ َنُع كُ  َيصْ ِإنَّ اللََّ ) :ملسو هيلع هللا ىلص  يبّ النَّ قَاَل  ،عن حذيفة 

 العباد؟ال يف أفع يح الصح د تقاعالا ما .1501
 ( 62لزمر:ا)  {ٍء  َشيْ  َخاِلُق ُكلِّ اللَُّ  }:اىلقوله تععموم لة يف داخا هو أهن

 عباد؟لكسب امن   يهل ه .1502
اعلون الف موه اهلم،ألفعخلالق اهو  اىل تعهللفا، سًبا وفعالً ك  العباد نهي م م،نع

 هلا حقيقة. 

 ابق؟الس  كم حليل على اللداما  .1503
 

 ( 73 :ص " )عبادق أفعال ال خل" كتايب   اري فه البخخرج - 1
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 ( 96فات:الصا) {ونَ َملُ عْ ُكْم َوَما ت َ  َخَلقَ للَُّ َوا :}اىلتع ليله قولهد
 ىنعأو كانت مب (لكمهللا خلقكم وعم)أي  ر، املصدمبعىن {َما:}ا إنًء قلنسوا

 لون(.تعم م والذي خلقكوهللا)  :عىنفيكون امل ،(الذي)

 ك؟ ذليف ذي خالف ن الم .1504
هلل  ة لوقكون خمت ناد عن أعبلا عالأف نجو ر الذين خي ، ةيّ القدر  خالف يف ذلك 

 . فعله بنفسه لقخيو الذي د ه بإن العن ويقولو  تعاىل،

 قاد؟توضيح هذا االعتما  .1505
  ن قوة أبال ه ول، ياته حد يف ريي ا جهده يصنع مته و سان بقدر نن االأن دو تقيع

بعد   الإبحانه ر، وال يعلمه س ماأل هلل هبذا شأن د، وال ريي نفسه ماجيلب ل
 .وقوعه

 ا املعاصر؟ننزماود يف وجم اخلاطئر كفلا اهذ له .1506
  أن يستطيع ه وطاقته وقواه بقدرت أن اإلنسان رةفكينشرون من  أمثلتهن نعم، م

 انه. حبهلل ساب  ةنعاستاال نًدا ععيب ،أمور الدنيا يف  ما يريد هلنفس  ب ذجي

 درية؟الق  ى أقوالعل يف الردّ ك .1507
 : هم بعدة وجوهعناب جي

 السنة، دهم من أهلبعمن بعني و تالحابة والصا هعليع مجأ اخمالف مل  ه نأ :األول
 ولَ رَّسُ اِقِق الَوَمْن ُيشَ :}ل تعاىلهو ابطل؛ قاف لفاع الس إمج فما خالو 

َ  َماِمْن بَ ْعِد  ىلَّ تَ وَ ا لِِّه مَ نُ وَ ِمِننَي ؤْ يِل اْلمُ  َسبِ ِبْع َغرْيَ ى َويَ تَّ دَ اهلُْ  هُ لَ تَ َبنيَّ
 ( 115:النساء) { اَمِصريً  تْ ءَ َم َوَسا نَّ َوُنْصِلِه َجهَ 
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  ت قضاءً الوحيني قض صنصو ؛ ألن ةلسناداللة الكتاب و ل أنه خمالف :انالث
 همو  هو، الإ  خالقالأنه ، و ق األشياء كلهاال خ هو  عاىلت جازًما أن هللا

تاب ناقض للكوم ذا معارضوه فعله! قلذي خيل ا بد هوالعلون: يقو 
   لكل شيء، ىلتعا هللا  قخل وص موم نصع ل تعطيومفٍض إىللسنة، وا
هو  فيء لكل ش عاىلتنصوص خلق هللا م تعطيل عمو  ىلإ ا أفضىوم

 ابطل. 
  يد ن بتوحاإليت األن من مقتضيا ة؛ يربوب اليف اكإن فيه نوع إشر : ثالثال

 ن ذلك أيج ع، ال خير شيء لكل ىل تعاهللا م خلقعمو ان باإلية بيربو لا
 لوقات.ن املخم شيء

لًقا آخر،  خا تعاىل هللا معثبتوا د أق فعله! فقل ي خيالذ وهد لعب: إن ااو لإذا قاف
 املعن لل ن: إلو قو اجملوس الذين يبقول  ة، وهو تشبه ي بوبيف الر  شرك وهذا

 لشر.ا خلقت  لمةوالظ ري،اخلق خل  رُ و لنمة، فال والظور صانعنْي؛ الن
م ألهنة، ه األمذه جموس: ةء القدرين هؤالأ النصوصيف بعض رد و  ابع:ر ال

م هقادتالذي خلقه، واعو عمون أنه هز يو  عبد إليه،خلق فعل ال نيفو يض
 ابالتفاق.  طلةيجة البا  هذه النتإىل يفضي

 ؟القدر لمسائيف خيوض بغري علم ن ممع  لقولا ما .1508
 سر هللا  درالق : )وأصليحاو مام الطاإل ، وقالملسو هيلع هللا ىلصى عنه هن ، فقدوزال جي هذا

 يب مرسل.نقرب، وال مملك ذلك  علىلع مل يط ،هقيف خل  تعاىل
 ر منذاحل، فاحلذر كل رماناحل ، وسلمنذال ذلك ذريعة اخليف عمق والنظرلتوا

 اهم عنهنمه، و أانر عن القدم عل وى ط اىل تعهللافإن ة، را وفكرا ووسوسنظ ذلك 
 ( 23:األنبياء ) {أَُلونَ سْ يُ  ُل َوُهمْ عَ ُيْسَأُل َعمَّا يَ فْ   اَل  :}يف كتابهىل قال تعا كمارامه،  م
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 ق؟ لخلا الذي كتب مقادير لميف الق وللقما ا .1509
ي، كالذي يفهم يقحق مل هو ق، و ك شأنه عظيم بال لذي كتب املقادير شم االقل 
ره حقيقة أملم وال يع هر در قديقلكن ال  رم أيضا،جه لو  م،قل ال من معاين ساالن

 . ىل تعاإال هللا

 ؟هيالوارد ف ا الدليلم .1510
  ا مَ »ِإنَّ أَوََّل  ل:يقو  ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اللَِّ قال: مسع  الّصامت نب ةبادن عفع
 نَ اكَ   امَ َقَدَر، لْ اْب ُب؟ قال: اْكتُ تُ كْ أَ  : ماالقَ ل: اْكُتْب! ف َ  اْلَقَلَم، فقاللَُّ َلَق اخَ 
 (. 2155) ي مذرواه الت .   بَِد«أْلَ ىَل اإِ َكاِئٌن ا ُهَو  مَ وَ 

 له؟ خللق فية ايما ك .1511
  ومها  ،إال هللا لملقوا اللوح لم كيفيةيع: )ال هللاه ظحف نزالفو اشيخ صاحل لاقال 

 .(111)ص  ة الطحاوي يدة شرح العق من بذلك(.، نؤ عز وجل لوقات هللاخم ن منوقال خم

 . صله النصو صّ مل تف م فإن هذاالقل ح و و اهية الل م ا تفاصيلوأم

 لم؟ الق خلق دةام ما  .1512
 لقه.ن مادة خح عيدليل صحلم يثبت بف ا،هبذلم هللا أع

 له؟  اخللقة فما شر   .1513
بعة ر أ عز وجل )خلق هللال: قا ابن عمر ؛ فعن بيده جلو عز هللا  خلقه
  ال لسائر ق ات عدن، مث ش، والقلم، وجن، والعر مالس عليه ال دمبيده: آ أشياء

 (. 3244)احلاكم  رواه (.: كن فكانخللقا
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 ديرلتقاب  لقتعي  ما :الثان طلبملا
 ن؟ وا لعنا هبذا ملرادما ا  .1514

وما  ادير ومق ، ةاب لكتهذه ا ت ومىت مت كون،  اليقع يفملا  ع الكتابة ا بيان أنو اد املر 
 ات. نئأبعمال الكايتعلق 

 قدير؟ الت اع و ما أن  .1515
 لي: يا كم   وهيبة املقادير هلا عدة أنواع تاكلعلم أن  ا لهذكر أ

 .شيءل لك لالشامم قدير العال : التو األ
 مري. قدير العلتا : ينالثا
 يل. حلو قدير الت: ا ثالثال
 ومي. ر اليع : التقديبالرا

 ماعلا  لتقديراب يتعلق  : ماأوال
 تقدير؟ اد هبذا ال ملر ا ما  .1516

الرب جلميع الكائنات   يروهو تقد ، يءشل لكل الشامام لعا ه التقدير بد يُرا
 ا. هل يئة وخلقها ومش هل  وكتابتها ه هبعلممبعىن 

 ق؟ابس ال وللقل ا ليد ما  .1517
َك يف َذلِ  ِإنَّ  ضِ َواأْلَرْ  السََّماءِ  َما يف  َلمُ للََّ يَ عْ ا  َأنَّ ْعَلمْ  ت َ أملَْ }:تعاىل لهل ذلك قو دلي
 . (70ج:حلا) {ريٌ َيسِ  ى اللَِّ َك َعلَ لِ ذَ  َتاٍب ِإنَّ كِ 

 ؟ ه من مسمى آخر عند العلماءهل ل  .1518
 يًضا قوله ه أل علييدو  ،يلز األ  م ابلتقديرل ض أهل العع يسميه بع النو  نعم، هذا
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 . ( 12يس:) {ِبنيٍ اٍم مُ مَ اُه يف إِ نَ ْحَصي ْ ٍء أَ يْ ُكلَّ شَ َو :}تعاىل

 م؟لتقدير العاتابة هذا ان ك زم شرع ل ارد يف هل و   .1519
 من:ز ذا الضحة هل ألدلة الو من ا عم،ن

ادير  قمكتب هللا   ال: ) ق ملسو هيلع هللا ىلصنيب لاأن  ص عا بن عمرو بن العبدهللا  عن - 
رشه  وعقال: )  ،( ألف سنة ألرض خبمسنيات وامو ق السل ن خيأ بلئق قالاخل
 (. 2653) ماه مسلرو . (اءلى املع

  : قال ملسو هيلع هللا ىلص آدم  نم، وفيه أالة والسالصال همايم عل دآل وسىيث حماجة محد  -
عاًما.   : أبربعنيملسو هيلع هللا ىلصموسى   قال  ين؟لقاة قبل أن خير التو ب  كتوجدت هللابكم ف
أن خيلقين  لبله قعمن أأ  ب هللا تك  لت عمالً معلى أن ع ل آدم: أتلوميناق

 (. 2652مسلم ) رواه سى( .و آدم م  جّ ل: )فحعاًما؟ قا عنيأبرب
َذا  َوَمابِّ : رَ لَ اقَ  ،: اْكُتبْ اَل َلهُ َقَلَم فَ قَ الْ  اللَُّ  َلقَ خَ  امَ  وَّلَ نَّ أَ إِ " يث:حد - 

   (. 2155)  ي تمذالرواه  ."ةُ  السَّاعَ مَ  تَ ُقو َحىتَّ   َشْيءٍ لِّ اِديَر كُ ْب َمقَ اْكتُ : الَ ْكُتُب؟ قَ أَ 

 ب(؟ل له اكتالم قالق هللا  ق  ل  خ   ما إن أ وَّل  ) :ةل مجىنعا مم  .1520
 ت موصولة . وليس صدرية ا م( هنما   )  ونفتكم ، لقل  ا هللاني َخَلقَ يعين: ح

 يقي؟قبل وجودهم احلق خللقيشمل اعام ر اليدقتال ل هذاه  .1521
 .م آدمهعلى ظهر أبي  ين آدم وهمب ىثاق عل يمل ير حني أخذ التقدعم، ان

 ؟ ري قر تال  ذاه دليلما   .1522
  كَ بّ َوِإْذ َأَخَذ رَ  }: يةهذه اآل نسئل ع حني  طاب اخل مر بنيله حديث عدل
وا  الُ ُكْم قَ َربِّ ُفِسِهْم أََلْسُت بِ ى أَن ْ َعلَ ُهْم دَ هَ شْ  َوأَ ُهمْ ُذرِّي َّت َ ْم ُهورِهِ ظُ  َدَم ِمنْ آْن َبيِن مِ 
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  ، (172راف:عاأل) {َهَذا َغاِفِلنيَ  َعنْ ا نَّ  ِإانَّ كُ ةِ يَ ْوَم اْلِقَيامَ  تَ ُقوُلوا نْ اَن أَ َشِهدْ  بَ َلى

 حَ سَ  مَ مُثَّ  َلَق آَدمَ  خَ  هللاَ نَّ : " إِ َل اَها، فَ قَ ن ْ  عَ ِئلَ سُ  َرُسوَل هللِا ُت مسَِعْ ) فقال:
  ةِ نَّ  أَْهِل اجلَْ لِ َجنَِّة َوِبَعمَ لْ ُؤالِء لِ  هَ َلْقتُ ًة، فَ َقاَل: خَ يَّ  ُذرِّ هُ نْ يِنِه، َواْسَتْخرََج مِ بَِيمِ  ْهَرهُ ظَ 
َعَمِل َوبِ اِر لنَّ ُؤالِء لِ هَ َخَلْقُت : الَ فَ قَ ْنُه ُذرِّيًَّة،  مِ ْخرَجَ تَ فَاسْ   َظْهَرهُ حَ سَ  مَ ْعَمُلوَن، مُثَّ ي َ 

 هللاِ  َرُسوُل الَ ؟ فَ قَ ِفيَم اْلَعَملُ فَ  هللِا، لَ و َقاَل َرُجٌل: اَي َرسُ . ف َ (ونَ ْعَملُ ي َ  ارِ النَّ  لِ أَهْ 
 :( َىتَّ  حَ  ، نَّةِ َمِل أَْهِل اجلَْ عَ َلُه بِ مَ ْستَ عْ َجنَِّة الْ لِ  ْبدَ ا َخَلَق اْلعَ ذَ  إِ لَّ جَ  َعزَّ وَ ِإنَّ هللا
 ْلَعْبَد لِلنَّارِ ا َخَلقَ  اذَ  بِِه اجْلَنََّة، َوإِ ِخَلهُ دْ ، فَ يُ ةِ نَّ اجلَْ  ْهلِ َماِل أَ عْ ْن أَ ٍل مِ َعمَ َت َعَلى و يَُ 

ْدِخَلُه  اِر، فَ يُ  النَّ اِل أَْهلِ مَ عْ ْن أَ َعَلى َعَمٍل مِ  وتَ  يَُ اِر، َحىتَّ َعَمِل أَْهِل النَّ ْعَمَلُه بِ ت َ اسْ 
 ( 4703)  وأبو داود  ، (311)  واه أمحدر   . (رَ ا ِبِه النَّ 

  العمري   رديلتقق اب يتعلاثنيا: ما 
 ملراد من هذا العنوان؟ا ام .1523

أجله؛ من  ة إىل هناياته حي يفبد على الع ريما جير وجود تقدير لكل ريقد به تار يُ 
 يد. عس شقي أوأجله، وعمله و و  ه زقر  ةابكت

 ير؟ التقد ذا على ه لدال الليما الد .1524
 ها:  ي عل لّ يد

إن )ل: قا ملسو هيلع هللا ىلصق املصدوق دصاالدثنا : حالق عود س حديث ابن م  -
علقة مثل  ن و كة مث يفطن  بطن أمه أربعني يوًمالقه يفخ م جيمعكد أح

ح رو لا ك فينفخ فيهل ل إليه امليرس مث ،ذلك ضغة مثل م ونيك ذلك، مث
   يه. تفق عل م  و سعيد(أ وشقي ، زقه، وأجلهر ب ت: بكت مر أبربع كلمايؤ و 

ا  كً مل  لرحم تعاىل ابهللا كَّلَ ) َو : ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لل: قال رسو قا أنس  نوع  -
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راد هللا  أ ، فإذا ةضغ، أي رب علقة ، أي رب م نطفة رب ل: أي و قفي
ا  فمد؟ شقي أم سعي ؟ ىكر أم أنثأذ  ريبي أ لقها قال:خ ضييق تعاىل أن

(، ومسلم  3208) رواه البخاري .( بطن أمه يفب ؟ فيكتزق؟ فما األجللر ا
(2643 .) 

 ويل  دير احلتقلاب لق يتع: ما ثالاث
 ان؟عنو ال هذااد من ر ما امل .1525

 ذالل،اإلو  ام، واإلعزازاد واإلعدن اإلجيم ه السنة، هذيف كون ا سيه كتابة مانمع
  ك.ذلوحنو لعمل او  ض، والرزقالرفع واخلفو 

 تقدير؟ لذا ا هيكون  مىت .1526
 ن.  امضمن ر  شر األواخرالع القدر من لة ون يف لييك يرقدالت هذا

 دير؟تقال هذالى ليل علدا ما .1527
َلٍة  اُه يف نَ زَلْ انَّ أَن ْ إِ  :}ىلال تعاق  . (3الدخان:) {ِذرِيَن ا ُمنْ نَّ انَّ كُ إِ  َكةٍ اَر ُمبَ لَي ْ
كتب : )يُ اأهنم قالو  بريج د بنيسن وسعاحلس و ن عباابن عمر واب عن  وردقد و 

ق  ز ر وذل، و عز و ة، وحيا من موت سنة ُيدث يف ال لليلة ما ا ههذ ي يفأفيها، 
 1.  ج فالن( ُيو فالن  : ُيج؛ يُقالجاجاحل ىت، حمطرو 

 ياليوم رتقدييتعلق ابل : ماعابرا
   العنوان؟ من هذا د ما املرا .1528

 .بيومه ومل يل يف كير ملا سيحصدلتقاب علقيت ماهو فهم 

 
 ه. بن أيب حامت يف تفسري اه او ر  - 1
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 ؟ را التقديهذل يلما د .1529
  ، ويذل يعز هفسبحان ، (29ن: الرمح) { نٍ َشأْ  ٍم ُهَو يف لَّ يَ وْ كُ  :}ىلتعا عليه قوله  يدل

، يوييت وُي، ك ويبكيويضح، ين ويفقر، ويغنعوي طيويع يرفع،و  وخيفض
 ري ذلك.إىل غ

 ب؟ا الباهذ ي يف الوسط ح قاد الصحيعتاال يف سنعرفك .1530
 ن الفرق.الباب م ذاه يف  الفخعرفنا من  ا إذاهباب سنعرفا اليف هذ ةيسطلو ا

 القدر؟ ب انجيف ة يسط لو عن ا  حنرافف ظهر االكي .1531
تيه،  م اليه أعظتا فقد اته ل،لضالا كللتان اقتان ض ر دات فاعتقا ظهر يف  

 ة فرطت. ني، والثاإثباته يفمها غلت داإح

 القدر؟ تباإث  اببلو يف لغا يف   وقعتيت الفرقة الي ن هم .1532
نفاة  همية ل هلم اجلدر، وهم يقاالق يف همافحنر جلربيّة، الهلا ا فرقة يقال هي 

 ات.صفال

 قة؟ وفكر هذه الفر ل قو  ام .1533
 ه. لي غبار عال حول صحيذا ق، وهاء هللابقضال إ قع ال ي ءكل شي  نلون إقو ي

، ى فعلهل عر يات اخ قدرة والد لعبوليس ل ىت قالوا:ح در،قإثبات ال غلوا يف ولكن
لك مطلق سله، وال ي يدي غابني يتملوكا  مهب الريح،ة يف ش هو كالري بل

 . اريختاال لقمطوال  القدرة

 قدر؟لابب ا يف طت اليت فرّ من هي الفرقة  .1534
   عتزلة. امل ال هلمن يق، وهم مريةلقدا هي
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 الفرقة؟ ه  ا قول هذم .1535
ل ه، بور عليبجم هو ليسفعله، ف لىر عواختيا يئة وقدرةمش له  إن العبد: يقولون

 يه. غبار عل  وهلم حٌق القدر من قال ذاوهه، ر رته واختياه بقدل يفعل فع
جل  هللاومشيئة ته شيئم نيببطة اوال ر  ،فعله ذي خيلقوالعبد هو ال مث زادوا: 

 طلقة.ملاملشيئة او  طلقختيار امل اله افعل  ر ويشاء تاالذي خي هوفجعلوه  !الوع

 الق؟خلق ينافس اخلو أن امل ة يدر لقاول فهم من قن هل .1536
 قمطل اك هنس ، فليل وعاله هللا جما ال يشاؤ  اء العبديش  قدم ندهعنعم، فهو 

   ل. جعز و  ة هللائومشي ة العبدابطة بني مشيئلر ا

 نا؟زمانية يف لقدر ل قول ا مثاما  .1537
ادته ر وإب يشاء، ايف فعل م ئةشيملالقوة واه ن لنسان أن اإليظوهلم من ق مثل
 به.  ملأي ماسه فأن جيذب لنتطيع س بعزيته ي، و دما يري ققيحت طيعيست

 ؟يةدر ة القى عقيددالة عل هناك شعاراتهل  .1538
 -ك رد داخل ملاق اطل ا- قوىألي هي اس  بنفرة: ثقيتملعاصشعارات االك ل ن تم

 ذب. اجلوة ق - الكونية ة ة ابلطاقصل ال -ية اخلفالقوى 

 ؟درقوالالقضاء  ب ابعتدل يف الصحيح املل لقو اما  .1539
خلق  قادير قبل قّدر امل ىلا تع اهللف وقدره، اء هللا ضكل شيء بقأن   نعتقد نأ

  افذة ن ئته اليه مبش ظ، وشاءاللوح احملفو  يفك لل ذب ككتو  ألرض،وات واالسم
اهلم فعى أة عل باد قدر لع، وجعل لاه تقديرً فقدر ل شيء لق كاملة وخالش ته در وق

،  هللا ءال ما يشان إو  يشاءالف، همتشيئادهتم ومإر م و لقدرهت هو اخلالقو  ئة،يومش 
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 ر،افكوالمن ؤ املد هو ن العباهلم، وأ خالق أفعقيقة وهللاح نلو اعد فاوأن العب
 م.ئالصاو ملزكي اصلي و ر، واملوالرب والفاج

 ؟سابقرير ال التقيل على لدلا ام .1540
  ادير مق هللا تب ك":ملسو هيلع هللا ىلصيب لن ل ااقال: ق و عمر بن  بد هللا ع ا ورد عنم دليله
ه على شوعر  ل:قا ني ألف سنة. مس خب وات واألرضالسملق اخين أ بلقئق اخلال

 (. 2653) ه مسلمروا.    "ءاملا

 بق؟لساا  ولح القا توضيم .1541
وتنسب  ، اًداوإجيخلًقا اىل تع هللا إىل  بس اد تُنالعب ن أفعالقول أب حه أن نضيتو 

 اًب.كتساا و  عالً بد فلعإىل ا

 خمرّي؟ أم د مسرّي العب : هليةقض  الناس يف  ولما ق .1542
 مطلًقا، ال رّي مس لعبد ا نإ  يقولون:ه، و ختيار رته وادد قالعبلبون س ي ينلذااك هن

 ا.  جمازً إاله ل فع ليهإ سبال ينفعله و ة له يف حيل 
  ريّ خم  بدالع: لة، ويقولونتقاملس يئة واملش  املةالكة در د القبلعتون لن يثباك الذيوهن
 لًقا.مط

 ؟حيحةص بقةاقوال الس ألهل ا .1543
 طئة. خال صو ألى ا قائمة عألهن خاطئة،هي 

 جلانب؟ذا ايف ه الصحيح  قولا الم .1544
، مع تهيئش وم عبدالة ت قدر وإبثبا السابق، قول إبثبات القدر الح هو حيصلا
 ري.وخمسرّي عبد م: أن الالعتقادا
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 ؟ ياة اإلنسانح  يف اجلرب تيار و االخجه أو ا م .1545
 ل.ز يف األلعلم به اق وسب ُقدر له،و   ُكتبار ما  عتباب مسرّي هو 

 ياره. ه واختتقدر حتت الفعل ل خو د ر تباوخمرّي ابع

 ؟بقس اتوضيح مما  .1546
ا:  ىل، قلن تعاعند هللا  تهابتن كغ مرا لفومت اُقّدر ما سبق و نا إذا نظران إىل أنأي 
 .مسرّي  هو

.  هو خمريا: نقل اره، ختيوارة االنسان قدحتت فعل خول الىل د  إراننظوإذا 
 .لتخيري وايريلتس اتمع فيه اجف

 سابق؟الر ريقللتال املوضح ملثاما  .1547
  مشال، ني وإمااءه مساران؛ إما يج ق، مث طر لا يًقا منك طر  سل إنساانً  نو أل - 

هب  ن يذد أراأ ، وإنك ذلفله  يًنايذهب ي أراد أننه إن أ اربعت ابرّي خمفهو 
،  رير خماا االعتبذهو هباره، ف ختيات خل حتدا علك، فهذا الفذلفله اًل مشا

مه  ا عل بق هب له وس  هللارها ليت قدا هة جلاىل يذهب إال إلن  لم أنهكن نعل
 ا االعتبار مسرّي.ذفهو هب، هتبوكتا

ى ت اش شاء  نإ خمرّي فهو  منهما، ء واحدة لشراتنيار ي سبني رّي اًن خُ ن إنسالو أ - 
حدى  شراء إأي  علا الففهذ، شتى األخرىا  شاء  وإن  لسيارةذه اه
كن ، ولر خمريباعتالاذا ره، فهو هبتياخ رته وات قدخل حتداعل فسيارتني ال
  هللا  ا علم، وسبق هبكتبت له وُقدرت له  ة اليتار يس لي إال ايشت ه لن علم أنن
 .ر مسرياالعتباو هبذا ه ، وهل هاءوشاىل عات
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  قدراج ابلحتج اال  ث:الب الثلملطا
 ؟نالعادر ألفلقابم االحتجاج حكما  .1548

 ع. و ممنا هو زائغ  ه منوع، ومغ مشر سائ هوما  لقدر منهابجاج االحت

 ؟اعً و ر ئزاً مش ا جار أمر ابلقد جتجا االحيكون  ىتم .1549
 ران:لسائغ املشروع فأما أما
 بدى العل فع صائبت املإذا نزل، فصائبول املنز د نر علقدابج حتجا اال ول:األ

ائه قضفع لوال دا لك ذ  تعاىلهللا فيقول: قّدر، لقدرها لبنسبت تسلىن يأ
  ِن اللَِّ إبِِذْ  ِإالَّ  ِصيَبةٍ ْن مُ َما َأَصاَب مِ  :}ل تعاىل، وقاكمهحل عقبموال 
قال  ، ( 11غابن:الت) { ٍء َعِليمٌ َشيْ  لِّ كُ  بِ ْلَبُه َواللَُّ للَِّ يَ ْهِد ق َ ابِ  ِمنْ ؤْ ي ُ  َوَمنْ 
 .مل ى ويس ريضف ا من هللا،أهنة فيعلم يباملصيبه تص الرجل هو :مةعلق
  ذا ان ككذا لكعلت  ف و أينتقل ل ابك شيء فالصوإن أ) :ملسو هيلع هللا ىلصال وق

.  (طانالشي لمح عو تفتفإن ل فعل، اء ا شمر هللا و قد قلولكن  ا،كذو 
 (. 2664)  سلمرواه م

 ة النصوح وبالتنها م، اليت قد اتب صيةملعا لىعر دلقاباالحتجاج نية: االث
  أن جاج حتالا ذايد هبير  ه؛ ألنه الال أبس ب  ز جائأيًضا  هذا، فادقةلصا

  ن يف وقع اإلنساا إذف نها، ه قد اتب منأل ر عليها؛ امر فسه االست نيسوّغ ل
  فله أن  ذلك  فعوتب يفصوح نالبة التو  مث اتب ، مات ر شيء من احمل

 ي.عل  هللا رهدقيقول: هذا أمر 
اجة  حمحيحني يفصلا يف يرة هر يب يث أدتدل على ذلك حبويس 
ى س: اي مو دمال آفق) ه:فيالم و لس واا الصالة آدم عليهمو ى موس
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لقين أن خيعمله قبل أ نأ يل  عالً كتب هللاعم تأن عمل  علىأتلومين 
له لى أكع حتج ا ملسو هيلع هللا ىلص، فآدم (1/99) لبغويلة صابيح السنمشرح  (اعامً ني أبربع
إمنا  الحتجاج ذا اه  لكن ،هيل ر عقدمكتوب وم مرأ جرة أبنهش ال من
َلْيِه   عَ بَ فَ َتا اُه َربّهُ ْجتَ بَ  امُثَّ  اىل:}تعل اقبولة، قملا وحلنصالتوبة اعد بع وق

 . (122طه:) {َوَهَدى

 ؟نوعامم اا حمّرمر أمر لقدابحتجاج االكون يمىت  .1550
ان  نس ال اإلال يز يت ية الاملعصل فع ابلقدر على حتجاجيه هو االنوع فاملم
 تعاطيها.  مرار يفتسا واالعليه امو اج الدا االحتجهبذ لنفسه اغً و س ، مفهايقار 

 ا؟ نياتيف ح درابلقحتجاج اله يف قضية ابيان ا سبقمل الضابط ما .1551
 : يتب ما أياناجل ا هذيفمن الضوابط 

ي  ائب أعابملائب، ونعين املع ملصائب اليف ا لقدراب جاج حتالجيوز ا :ولألا
   ها.ل يقارفزا ال يي اليتعاصامل

،  لتنفيذ اط، وآدميةُ يوالتخط لَ صي التأ يةُ يس إبل  جةٌ ابلقدر حتجاج االح : ناثال
ن م ريم كثهتطبيًقا عملًيا  نفذ هلااملو م، رجياليد الشيطان من ك ساسهافأ

 بين آدم.

 ب؟ئاملصا ولوع عند نز ر ش امل ام .1552
احلوادث ت و اهالعوامراض ألوا ئب من املوت املصاعند نزول  وعشر امل
 ر: دة أمو ع ك ذل ووحنث، لكوار او 
َما  }:اىلتعل حف، قاالصويت عليه طالقلم و ه ب ا سبقمم  ا م أهننعل : أن ولاأل

ْن أَ ْبِل ق َ   ِكَتاٍب ِمنْ يف الَّ ْم إِ ِسكُ أَنْ فُ  ْرِض َواَل يف يف اأْلَ ٍة يبَ ُمصِ  َأَصاَب ِمنْ 
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ال و  هلقضائ ال دافعن أو .( 22احلديد:) {ريٌ  َيسِ للَِّ َك َعَلى ا َذلِ أََها ِإنَّ ربَْ نَ 
 . عالمه جّل و ب حلكمعق

يكن  ما أخطأان ملوأن  طئنا،يخل مل يكننا صابن ما أأاجلازم يان إلا :ثانال
 ا. صيبنلي

نزل  ما ع وتسخط علىز ج هييء فول شأو ق لم فعد: وجوب الصرب وعلثثالا
  ا دعيوب و ق اجلوشود من ضرب اخلدمنا  ليس ":ملسو هيلع هللا ىلصل ، قارالقد نم

ن  بريء م ملسو هيلع هللا ىلصول هللا رس إن"سى: مو بو ل أاق. و  "ةيهل بدعوى اجلا
 (. 103، ومسلم ) ( 1297) ه البخاري روا.  "لشاقةاالقة و ة واحللقصاال

 ينتقل لو أ الشيء ف بك ان أصوإ ":ملسو هيلع هللا ىلصال ق ال ) لو( كمو ومن ذلك ق
رواه مسلم   فعل( ءهللا وما شا قدرلكن قل و ا، ذوكا ن كذلكا ت كذال فع

رح عن قول واان واجلس الل  بسه حمعنا ملصائبعند ا لصرب، فا(.2664)
 ه. من ملا جيب ه منافاةفي اق مميلي الا ل مفعو 

  ه منادا ما كسبت يا سببهإمن والكوارث ث واداحلن هذه ألم العبد يع أن : بعالرا
َبْت ِر مبَا َكسَ حْ اْلرَبِّ َواْلبَ َساُد يف ْلفَ َر اهَ ظَ :}م، قال تعاىلاثآلب والذنو ا

،  (41وم:الر ){ نَ ُعو جِ ْم يَ رْ هُ َلَعلَّ  ي َعِمُلواَض الَّذِ بَ عْ  مْ هُ ِذيقَ ِس لِيُ لنَّاا ِديأَيْ 

جل لربه  وعاً خضافًا و ت عاو له توبة  ث ر ذلك أحداستشعا ذإ العبد ألن
وقد   ،عاً ر د شمقصو  مروهذا ا الذنبذا هسابق    علىراً غفاتسوا وعال،

 ئب.صاامل نزول هذه  بعض األحيان كون طريق حتصيله يفي
يَبٍة صِ  ِمْن مُ ابَ َأصَ َما  :}ىلتعا  لاق ره،  وقدلقضاء هللا  تسليمالو ى الرض :خلامسا

  هو :ل علقمةقا، ( 11بن:اغالت ) {َبهُ ِد قَ لْ يَ هْ للَِّ ابِ ْن ْن يُ ْؤمِ  َومَ ِن اللَِّ ذْ الَّ إبِِ إِ 
 م.ل ن هللا، فريضى ويس لم أهنا معية فيب ملصاتصيبه  الرجل
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د ذلك العبد عن ُيدث  نأ، و وقدرهقضاه  لى ماع دهمحو  ر هللاكش السادس:
ة  كامل   لةاحه نكة لسن رفني وهوام العاقا مهذو  احلمدو  ة الشكريعبود

د  عبد قلإن اف ه،هللا علي ن يسرهاى معل ل إال ناامل بة ضلة صعاعالية ف
د  ماحلأن يكون الشكر و  أما ،فيه امه بل يف قو ُيمد بلسانه فقط و يشكر 

ادات أهل العب ه إالعيستطال ي ه فهذا عنعربٌ ن ماس لل والب قمصدره ال
 النفوس.  وصفاء

إليه  انوإ هلل) إان  لك، كقول:ة يف ذتبالثا عيةر لش ألوراد ابقول ا يتسلّ ال: لسابعا
ُهْم ُمِصيَبةٌ ب َ ا َأَصا ِإذَ ِذينَ الَّ  :}تعاىل ن(، قالجعو را ْيِه   َوِإانَّ إِلَ انَّ للَِّ إِ  واقَالُ  ت ْ

 ُهمُ  ولَِئكَ أُ ٌة وَ محَْ ْم َورَ ِمْن َرهبِِّ اٌت وَ َصلَ ِهْم َعَليْ ِئَك لَ أُو  (156)َن رَاِجُعو 
 (157-156البقرة:) { نَ َتُدو اْلُمهْ 

اه  رو  . (ا منهايل خريً  اخلفو ، يبيتمص يف جرينلهم آلا) وكقول:

  ملسو هيلع هللا ىلص  ا النيبرهأم سلمة و ا مات أبأم سلمة مل حديث يفما ك  ، (918)سلمم
 1. ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا برسو ا هللاأن تقول ذلك، فأبدهل

 2 حملبةئة واشيملتعلق ابما ي  :رابعطلب الملا

 ؟وانهذا العناد من ما املر  .1553
ه،   في  الكون وأيذن هللايف عيق امكل هل  ل مهم: تساؤ ق بل ما يتعضيح تو  دملراا

 ه؟سبحانه ُيب نهم أستلز يل ه

 ثال؟ابملد و صملقا ضيح ما تو  .1554
 

 ( 18:)ص  لعليل اء ا شفة كتاب: ممكن مراجع  دةئا فلاملزيد من  - 1
 ( 82:ص)  شقرلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األيان اباإل -  2
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 وقخل املة مشيئ نأم ل إنسان، ونعان من ز لواوالغش ة سرقالكذب والحينما يقع 
ن  سيئة، ألسان الذا اإلنفعال هُيب أ هللايستلزم أن  اهذ ل ، فههللا ة يئمش د بع
 ه ومشيئته؟ان حسب هللا ادةوفق إر  اصي وقعتملعا هذهثل م

 ؟انباجل اهذيف  شكالإلما ا .1555
فهموا  ي مل جلربية والقدريةمثل ا ؛ميةاإلسال قر لفا من أن هناك إلشكال وردا

 .يضطريف نق لىع  او وكان، ًدا املسألة جي ههذ

 انب؟هذا اجلية يف القدر و  يةيف فكر اجلرب  رتاق اس االف سأ ما .1556
ندهم قاعدة قد وع حد،او يق طر  شيان يفأخوين يوا ناكة ربياجلو  لقدريةا
م  شيئة عندهمل! فاهبُي هو فشاؤه هللان كل شيء يأي ، وهوهادمتواع لوهاصّ أ

 متفقون.  همهنا و  ىل، إمرادفة للمحبة

 ابب القدر؟ ية يف ر والقد ةيرب اجلر هما يف فكن يق بلذي فرّ ا ام  .1557
ا  جدو كون، فو دة يف الوجو امل ءشيااألىل روا إنما نظنهما حي اق بياالفت ر ظه

 رقةدين والسعقوق الوالو ر اخلمو ب ر وشزان ، والةر والشرك والبدعكفلا اهيف
كرهه،  ا يلق هللا مخيل ضية: هق يف فاختلفوا بعد ذلك اآلاثم،  نملك ذ حنوو 
 ! ه؟ه يف ملكوتدوجيُ و 

 س؟ ال النايف أفعهللا ة شيئية يف ابب ماجلرب ول  اس ق سأ ام  .1558
 نفهو ُيبها، وحن هادأوجو  ا هللا قد شاءهاألشياء ذه هأن  ا مبة: جلربيت اقال

ما ُيبه   نه يفعلى أر يو  نب،لذل امنهم يفعى الواحد ت ف فعلها، ىعل ن رو جمبو 
 ه. بُي هو ه سبحانه فؤ يشان كل شيء ا أءه، وظنو اش  ن هللاأل؛ هللا تعاىل
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 صاة؟لعع من اع ما يق هللا مشيئة م اببالقدرية يف   قول أساسما   .1559
ا  و وليق نموا أظا متحريين، وتعافو ق، و ةالعصن اا يقع موا إىل منظر  ملا  ةير لقدا

  كون ك؛ ألن وجودها يف الحنو ذلمر و خلاط و وال الوالزان و ُيب الكفر  إن هللا 
و الذي  هعبد ن ال: إالو قاف بةرادفة للمحم همملشيئة عندوا ئة هلا،يش ليل املد

  ون، يف الك ا أن تقعادهر ال أو  ه من يشأها ملتعاىل ن هللا ال، وأاألفعه هذ خيلق
  ا مما يف شر لك قد وقعو ذب . وهمالً الستقانفسه بهو الذي أوجدها د بالع نلك

 ه.نم رواف

 هللا؟ ئةلة مشيسأ مصة االفرتاق بينهما يف ا خال م  .1560
ال  حًدا واا وإرادته شيئً  هللاشيئة م الو جع م هنرقتني هو أفال ضالل هاتني سبب

 . لةطاالبزم ه اللواعليهم هذزم لا ذوهل بة،فة للمحدا مراسم، وأهنينق
ا،  هجتائن  رت هوا ملا ظدة، واختلفعقاصل والألا ا يفاتفقو  جلربية والقدرية وا
 جة. النتي ههذفرفضت ة درية رضيت هبا، وأما الق جلربيفا

 ؟ وعال  لّ ج هللا  دةسنة يف إرالا لما مذهب أه .1561
 قسمني:سم إىل ىل تنق تعاة هللا بهم أن إرادهمذ

 ة. ة القدريونيكة الادر اإلاألول: 
 . دينيةلشرعية األمرية اال ادةر اإل ين:الثا

 رية؟ دقال يةكونرادة اللسنة يف اإلال تقاد أهعا ما  .1562
، فالكافر  ءشي رج عن مرادهاخي دة ال ار هذه اإلو  ئة،دون أهنا مرادفة للمشييعتق

  ت داخلة حت ي كلها واملعاصطاعات ، فالءً سوادة الكونية ااإلر ت هذه حتم سل ملوا
 . ادةر اإل هذه



506 
 

 ؟تقدعامل  هذاتهم يف ما أدل  .1563
 :ن أدلتهم يف هذام
 ( 11د:الرع)  {اَل َمَردَّ َلهُ فَ  وًءاسُ  مٍ وْ ِبقَ  اللَُّ ا أَرَاَد َوِإذَ  :}ىلعاتال ق  -

ُد  ييُرِ  اللَُّ َكاَن ِإْن   ُكمْ أَْنَصَح لَ َأْن َرْدُت ِإْن أَ  ُكْم ُنْصِحيَفعُ َواَل يَ ن ْ  }:ىلال تعاوق - 
 ( 34هود:) {ُعونَ جَ ِه تُ رْ ُكْم َوإِلَيْ  ُهَو َربّ ِوَيُكمْ غْ ي ُ َأْن 

َأْن  ْد يُرِ   َوَمنْ مِ رَْح َصْدَرُه ِلإْلِْساَل َيشْ ُه يَ دِ هْ ي َ  َأنْ للَُّ  يُرِِد اَفَمنْ  :}ىلاعت لوقا  -
 . ( 125:األنعام ) {اءِ السَّمَ  ُد يف عَّ صَّ ا يَ ا َكَأمنََّ َرجً يًِّقا حَ ُه ضَ رَ َعْل َصدْ ُه جيَْ ُيِضلَّ 

 ؟يةن رعية الديلش إلرادة االسنة يف ا ذهب أهلم ما .1564
  ويرضاه. ه هللا وتتضمن ما ُيب ،ةادفة للمحبر م ا هنا أذهبهم فيهم

 اجلانب؟  هذا تهم يف دلا أم .1565
 ي:دقلعا انبجلاذا ثبتة هلة املدلمن األ

ُ بِ يدُ يُرِ  }:ىلقال تعا -   ( 185بقرة:لا) {ُعْسرَ لْ ُم ارِيُد ِبكُ  َواَل يُ رَ سْ  اْليُ مُ كُ  اللَّ
ْن  أَ ِت الشََّهَوا ُعونَ ِذيَن يَ تَّبِ لَّ َويُرِيُد اُكْم ُتوَب َعَليْ ي َ  نْ يُرِيُد أَ  َواللَُّ  :}ىلاوقال تع - 

 (27النساء: )  {يًما َعظِ ا َمْياًل يُلو متَِ 
 ُكمْ َر هِّ طَ لِيُ  رِيدُ َلِكْن يُ وَ ْن َحرٍَج مِ  ْيُكمْ لَ عَ لَِيْجَعَل  يُد اللَُّ َما يُرِ :}ىلعاوقال ت - 

 ( 6ملائدة:ا) {َتْشُكُرونَ  مْ كُ ْم َلَعلَّ كُ لِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَليْ وَ 

 ذا؟ق هقتح ي  ملمث ليس، إب و  بهل ميان أب حيب إ ن ربنا  أ نفهم   يفك .1566
ذلك مما  لكوحنو ذلك،  س ألبينا آدم ود إبليو سجأ ،أيب هلب ان منياإل
 يسجد مل بليسوإ يؤمن، ملب هلأبو يقع، ف لكنه مل  ة، يعر ة شرادإ هو هللا فبه ُي

 ونية. لكت عن اإلرادة افردانالشرعية، و  دةفتحققت اإلرا
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 ني؟رادت بني اإل قالتفري هوجما  .1567
 ق: ثة فرو ثالب ا  مهبين افرقو  قدم ل العأهل 

  ه هللا لقخيء س كل شييل بة، أي أهناتستلزم احمل كونية الة الادر أن اإل :األول
 . واًب لهيكون حمبن أم يلز  انً و ك
 به  ر هللا أمأن كل شيء  أيهنا تستلزم احملبة، فإعية لشر ادة ار إلا ماوأ

 . هارض ه ُيبه ويإنشرًعا ف
كونية  فال ه! بهو ُيفشاؤه ي يء شكل ن يقول:  على مفيه رد  وهذا

 زم احملبة.ل عية تستالشر و  ،احملبة متستلز  ال
د  ب اله إن  ف كوانً أراده هللا يء شل ن كي أأ ع، أن تق بد الة الكوني ةدا: اإلر لثانا

 الوقوع،   زمةالدة الكونية رافعه شيء أبًدا، فاإليدال  يقعأن 
ء  اي أشيد هللاير د قأي ال تقع، وقد  قد تقع اة فإهنيعشر إلرادة الا وأما

ة،  يادإلسالم واهلا من الناس اريد شرعً  ياهللف كواًن،   ال تقعا ا لكنهرعً ش
 ضالل.  كفٍر و يف سناال كثرأ نيقع أل مل اهذلكن 

  الشرعية فإهنا  ادةر ا، وأما اإلاهتمرادة لغريها ال لذ ية لكونة اإلرادا نأ ث: لثالا
رادة ة معاقو لصي ااواملع، تهالذ لغريه المراد الواقع  فالكفر ،ارادة لذاهتم
  اة ة والزكالصته وكذلك الإنه مراد لذافإليان ما اوأ لذاهتا، ها الغري ل

 ا. هتلذا ا مرادةات، فإهناعطالئر وسا جحلصوم واوال

 اتن؟ اداإلر مع  جتتىتم .1568
 يف اآليت:ن جتتمع اإلرادات

ن قد آمن من من يف إيا ، أي  ليعو ن عمر وعثماو  إيان أيب بكر مثل - 
 ضاه. ر به وي ُيهللا  رعي ألن شكون، و القع يف ه و نأل كوين  و، فهلنيثقلا
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ونية  إرادة ك يه ف؛ اتنرادإلا  ت فيها تمعجا  هذه قد هت ال لي،  فإن صمن يص  -
 ها.ضاألن هللا ُيبها وير  يةوشرعن،  الكو يف عتوقهنا أل

 ؟ ندات فيه اإلراتمع ع يف الكون جتيق اهل كل م  .1569
فيه  اجتمع ا إنه ممه فارضيو  هللاُيبه ا مم وهو الكون وقع يفكل شيء   نعم،
 ن. داتااإلر 

 األخرى؟ رد إحدامها عننفمىت ت .1570
  به هللاُي ال هي ما و  لكونقعت يف او  ليتء اشياألا  ونية يفلكاة اإلراد دفر تن

خل يف  ويدفر من الثقلنين كمب، بل وكفر هلككفر أيب جهل وأيب   ه،ويرضا
 إلرادة ل ايقب نا مهنن، فإ كو ال يف  ليت وقعتاصي اب واملعو ر الذنائس ذلك 

 .  ه هللا ويرضاهبال ُي مما اهن فقط؛ أل لكونيةا
يف  عقت ملكنها ل ضاهاهللا وير ا هب ُياليت ءيايف األشة يرعادة الش ر إلا وتنفرد

 وقعت.ما  كونية ألهنا ب شرعية فقط، لكن ليستي ن، فهكو ال

 وقوع؟ال  الزمة يف رادتنيأي اإل .1571
 ع.قو و ال ية الزمة الكونإلرادة ا

فهو حيبه   ما خلقه هللا سبحانه يزعم أن كل  كيف ميكن مناقشة من   .1572
   ويرضاه؟

بعض هذه  م أنه ال ،شيخ اإلسالم قدس هللا روحه أخربين "بن القيم: قال ا
حترق من  احملبة انرٌ م: حمبة ما يبغض هللا ورسوله. فقال له امللو  لطائفة علىا

سوى مراد احملبوب، ومجيع ما يف الكون مراده، فأي شيء أبُغُض   القلب ما
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هم وغضب عليهم  قد سخط على أقوام ولعنله الشيخ: إذا كان هللا نه؟ فقال م
ه أو معاداًي له؟  مواليًا ل نتها، تكو ضيهم، فواليتهم أنت وأحببت أفعاهلم ور وذم

  1". ةبكلمطق قال: فبهت اجلربي ومل ين

 نهسبحا أفعال هللاري يف خلر وا لش : اسامخللب اطامل
 العنوان؟ ملقصود من هذاما ا .1573

ن  ك، لريخأهنا كلها شر، أو  نهابحس هللا لعاهل يف أف : حيصود توضقملا
 فى عليه احلكمة؟ ختقد سان اإلن

 ؟سبقتعّلق مبا  عقدي لهلا ا اجلانبهذهل  .1574
 : نها يدة مات عدق من جهيباط وث رتا نعم، له

 . هللاره قدّ ا يم يف كمةحلارفة مع   -
 أو لغريها؟ ، اة بذاهتمرادر و هل األم  -

 ه شر؟العأف يف قع ي هلعاىل، أو ت  إىل هللا شرهل يُنسب ال .1575
ء عالك يف دوذان الواضح والشايف، بيابل ألةه املس ذه ملسو هيلع هللا ىلص نيبد فّصل اللق

  شر لوا ، ديك يف يكله   واخلري ،وسعديك ك بيليقول: )كان   ملسو هيلع هللا ىلص اح، أنه تاالستف
 . (771) مسلمواه ر   عاليت(.  ركت وتبايك، تلوإ ك ب  ان، أك يليس إل

 ؟بقالقول النبوي السا ف نفهمكي .1576
  ال تعاىل  اهلل، فاىلتع ىل هللا ب إال يُنس  شرلا أن ثبتي بقالسا نبوي لا ديثاحل

 من جهٍ بو  شر فيه  تعاىل البته إىل هللاس نمن حيث  ردلقيفعل إال اخلري، وا
 

 ( 4شفاء العليل )ص:  -  1
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حمض، وكمال من   وذلك خريٌ  ، قهل خته و ئيومش  تهب اتوك لُم هللا ه عإنوجوه، فلا
 وجه.ل ك

 سبق بيانه؟صة ما ما خال  .1577
ه  ائأمس يف اته وال ذوه؛ ال يفوجلا من جهٍ و بب  الر س إىليل الشرن أبد أن نعتق

   املقدور القضاء، ويف قضي ال يفملدخل يف ا ي شريف أفعاله، وإمنا ال فاته والوص
 ر. ديف الق ال

 ؟قباالس الكالم  ضيح تو ما  .1578
لذي يفعل ق هو افاملخلو وق، خل ل الصادر من املعفملقدور الاو  يضملقاب نعين

 الشر.
 ىل شر.وإ  إىل خري سمقينال ري خ له، وكتعاىل ل هللافع رقدفال
 . وإىل شر ريخ لعبد، وهو ينقسم إىلا فهو فعلدور ملقا اأمو 

 م؟ ظل كفر واللمثل ا  ة؛يئعمال الس يه لوجود األكيف التوج .1579
البد  لعبد، فىل اإ ه ر ابعتبار نسبتش د، والظلمبلعا إىل ه تنسب ار بتعاب الكفر شر

 ق.و ل خق واملاخلل و ، فعولاملو ل ن التفريق بني الفعم

 ره؟ قريما مت ت صةخال ما  .1580
  ا الشر يفمن، وإفيه رش  وخلقه كله خري الهللا علأبن فتقد نع أن تهصخال

 ته. بعض خملوقا

 فعاله؟أ يف  حانهبسلشر  ا د و ج ع و وضيح ملنا تيهصفاته فو هللا  اءمس هل أ .1581
ه،  يإلظلم وال وءنع نسبة الشر والس عليا متفاته ال وصسىنفإن أمساءه احل ،منع
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قابله  ويالظلم، فهو عه موض ريغيء يف الش به وضع  يدر أ إن لشرا نذلك ألو 
ٍم َوَما رَبّ }:ال جل وعالالظلم، ق نعنه منزه احسبالعدل، وهللا  َك ِبَظالَّ

ْلَم ُت الظّ َحرَّمْ  ِإيّنِ اَي ِعَباِدي  ":القدسي ديثاحل يف د ر وو  ،(46لت:فص){ِبيدِ عَ لِلْ 
نَ ُه ب َ تُ َعلْ جَ ، وَ يَعَلى نَ ْفسِ  فاهلل تعاىل  ، (. 2577) لمسرواه م ". ا اَلُمو َتظَ  ًما، َفاَل  حُمَرَّ مْ كُ ي ْ
 . هعدل لم لكماظللمنزّه عن ا

 ؟هان عال هللا سبح دل يف أفالعو  لشرع انفهم وقو   كيف .1582
 جودة؟  و م الربدة لحا: هل صاشخ سألنا  لو
 نعم. ب: اجلواف
س ليو  م للحرارة،داعبسبب ان د موجودلرب ة ايقفي احلقأ، فخط قال: هذافيُ 

 . هتا ابذة ربودلد الوجو 
 موجود؟  مظالهل ال :هلنا أولو س

 لكان اجلواب: نعم.  
 ظهر الظالم. النور ي عدمينما حينأن نقول: اب هو و الصو أ، خط ذافيقال: ه

  ه عند إنسان، حلكمةٍ عن خلري حانه اسب نع هللاي ما نقول: حينا هذ ىل وع
 لشر(. )ا وري، أال وه خلاه نقيض ل، فسيقع اننس اإلما يف  لسببو 

 الشر؟هو من  هل ة،ومصيب ىأذ   نعض الناس مبى علنزل يما   .1583
من األذى  ق العبد يلحا ر ملش إن أريد اب آليت،افهم  كن فيم ما سبق إذا فهمنا 

 . سبحانههو عدٌل منه بل له،  شرًايعد  الهذا  إنف،  العبدرتكبه ب اذنبب بس 

 ؟ىللك فيما خلقه هللا تعاذما مثال   .1584
َلْت  ممَّا َعمِ ا َأانَّ َخَلْقَنا هَلُْم ﴿أََوملَْ يَ َروْ  ل تعاىل:قا ، إلبل ينتفع الناس هبامثاًل: ا
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َها رَكُ َناَها هلَُ لْ نْ َعاماً فَ ُهْم هَلَا َماِلُكوَن * َوَذلَّ ِديَنا أَ يْ أَ  َها أَيُْكُلوَن * َوهَلُْم  ْم َفِمن ْ وهُبُْم َوِمن ْ
الناس   ينتفعهل لذئب او  ، (73-71يس:) ُكُروَن﴾ أََفال َيشْ ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِربُ 

ورمبا أتكل  كل الغنم، أتالشر،  اجيدون منه  كما ينتفعون ابإلبل؟ ال، بلهبا  
س شراً؛ ألن ل هللا عز وجل ليابلنسبة لفع لشرالصبيان، ففيها شر، لكن هذا ا

  ويعرف أن هللا هللا أوجد هذا احليوان املفتس حىت يعرف اإلنسان قدر نفسه، 
على أن يتحصن  لضار، وُيرصالنافع وخلق ا تعاىل له احلكمة يف خلق

ن أن يف خلق الذئب وأشباهها  ا، فتجد اآلهة لقائل ن وردت حمصابألذكار اليت
يف املفعول ال يف الفعل سها شراً؛ فالشر ن كانت يف نفوإ حكمة عظيمة،

 1  ."ابلنسبة هلل عز وجل

 ؟ ورتصال ي  هذايقول  ضهم عحيبه(...ب الًرا وهو مأ تعاىل هللا  يد )ير  :ولةقم .1585
ة، صلحاملو احِلكم  ون عن هللا ال يعقل  ة الذينلسنأ رّددهتهور ش هذا قول م

و  حل عنها، وهصااملب احلكم و وسل   تعاىلل هللاعاأف يف ونه وسيلة للقدحل جيعو 
 نة.الس ه من اعتقاد أهل وابؤخذ جإذا مل يُ  ق خطريزلم

 ؟ةبقهة السابلش علق ابيتما ن ما تبيا .1586
اليت  مورألا تلك  ، أيدات را  املنيق برّ واًل أن نفأد بنه الإ، م اآليتفه جوابه يف 

 بحانه. سا هللا  هيريد
 ها.ري لغرادات وم -.    ااهتلذ مرادات  -ات قسمان: املراد فإن

 ما؟ ينهب ما الفرق  .1587

 

 ر دقضاء وال ( الق 22بن عثيمني )هري الللقاء الشسلسلة ا  -  1
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 لذاته.  وب احملباملطلوب  مر: األتهالذ املراد -
على  تبت ملا يبل  اًب لذاته،و طل ومواًب بكون حمي القد ه ريه: فإنلغ رادوأما امل -

 حل. ااملصو من احلكم  هودوج

 ه؟ راد لغري مبصطلح: املصود قهم املنف  يفك .1588
   ما يتتب إىل ظر ، وابلنطلوابً م اًب والبو حم كون  يلنظر إىل ذاته اللغريه اباد ر امل
 سه. لنفراد يء آخر ال أنه ملش  مراد اًدا، فهو مر يكون ه يعل 

 ضيحه؟و ت بقملا س ملوضحةا لةمثاألما  .1589
 : ألمراه( ليتضح ري لغد ملرااى )ل لني عمثا أضرب 

ضاء! فإن ية األعبق ف ائه تل قون يف بكريض الذي يامل وع العضقط :لاألو 
ف  ر يع إليه، وهو  عضواليد هذا يب، و بلطإىل ا فسهبنهب يذ اإلنسان

 و من جسده.لعضهذا ايب سيقطع طبأن ال
ك لألنه ُيب ذ أي، القطع ع لذات قطالذا ه ريض يريداملهل  لكن:

ليه  عاملتتبة  احلهصيبة وم الطه ِباثر  علمهلكنه أراده لو  ،بع الطابل نفسه؟ل
ية  قب سالمة من يه عل  تبلغريه، أي ملا يت أراده  منا إا، أي قالح
 ب.احلبغض و ال طعقيف هذا ال تمعاجعضاء، فاأل

فهو   آاثره  ىلإ نظرللًيا، وابحا كروهاته فهو مبغوض م ذظر إىلفبالن
 .امراد الحقً  وب بحم

ة قخطار ومفار األ لوحتمّ  ار،قفى والر لصحاااملسافات و  اننس اال عقط :لثانا
حبه   محكه واستقلبه عليلك  حمبوبه؛ الذي موصول إىللل  ،والبلد األهل

أنه ال  لم كنه عه بذلك، لفس ذيب نتع يدر أحًدا ال يإن ف يف نفسه،
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اته،  لذ هألنه يريد ال  ه،ول في خاد الدأر ف اء،شقهبذا ال إالصال سبيل للو 
  اق إمنا ش وحتمل امل افات س طع املفق ه، ة عليب تتملم ِباثره ال يعه ألن اإمنو 

 . وجهن ض مبغو حمبوب من وجه وم ه، فهو لغري  للمراد

 السابقني؟ لني ثاا من املضح لنتي ماذا .1590
   ر.آخٍه وجوحٌب من ه، ن وجاألمران، بغٌض ميه تمع فالشيء جي أنلنا  نيبيت

 بها؟ ال حيُ  خلق أمورًا  هللا أن  ع، مهلغري  راديتعلق ابمل ام ني ربط بنكيف   .1591
  هي  هارضا يوهو ال ُيبها وال ا كوانً وعهقعاىل و تد هللا ااء اليت أر ألشيال: إن قايُ 

 ل.إلشكاحىت يرد ا، لذاتهد ار ملمن قبيل ا ال (،اد لغريه)املر  يلمن قب

 ق؟ابألمر الس ح اوضو  هل اإلشكال لعدم .1592
عة  قالوا عل األشياءجي ذيو الها منهنه إ ذيفا اإلشكال ذه ردذي يو لفإن ا م،نع
   اد لذاته(.املر )قبيل  من هاكل 

 عية؟لشر ا ةحيلناسبق تقريره من ا   على ما ةدالمثلة الما األ  .1593
 لك.من ذم واحلكمة الواآل ئبصاملا يس، وجودبل إل خلق هللاذلك:  من

 عية؟شر ِحكما بليس  إل هل يف خلق هللا   .1594
 ت داقاتن واالعايداأليف  يا؛ لدناذه يف ه ة كل فسادٍ دايس مإبل  م، مع إننع

ا س مرادً خلقه ليف د،باوة العقسبب لش  ولشبهات، وهوا ت لشهواال واعمواأل
 ة. ري ا كثوده ِحكم وجيف   أيه، لغري د رامبل لذاته، 

 جود إبليس؟ب و سبمعرفتها من  كنيت ميالكم ما احل  .1595
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 : ا ما يلينهكروا مذ فمن ذلك،  املصاحلو  احلكم علماءُ لتلّمس ا
تقابالت،  املات و ملتضادا ى خلقل عانه لرب سبحاة در اد قللعبهر يظ أن   -

  ت، ذواالبث أخ كل وجه؛ واليت هيسدة من  الفات هذه الذا لذي خلقاف
ف  يت هي من أشر الربيل ج ذات ق و الذي خل شر، هي سبب كل ليت هوا

 . ريكل خ  ي مادةهوات وأزكاها واليت الذ
ل ليق ال خل ه يفمتكرت ح ظه وذلك كما، ا وهذاذهمن خلق  ركفتبا

نة  ة، واجلحلياواواملوت  ، والدواء  ار، والداءنالاء و ، واملدوالرب  ر واحل النهار، و 
 والنار. 

  ها ط بعضلّ وس ض،بعضها ببعقابل ضادات، و ه املتهذ لقه خانسبحنه أ - 
ن ع الوجودو ، فخل وحكمته  حمل تصرفه وتدبريه لهاجععلى بعٍض، و 

 يظهر، وهذا هلكم دبريه وتصرفتل وكماه تطيل حلكمتعكلية لاببعضها 
 ب سليم.قل ه ن ل لًيا ملج  هورًاظ

زبه، ليس وحإب دةجاهمبلك وذ مراتب العبودية، وليائهىل ألعال هللا تأن يكمّ  - 
أن  ه واللجوء إىل هللامن الستعاذة ابهللواعال، و  جل ابلطاعة هللاظته وإغ
ة  ني الديية و نيو دالاحل صملذلك من اى م عل هل به، فيتتيدشره وكن ذهم ميعي

 بدونه. ل  ُيصال ة مااألخرويو 
ع  وا أن أحبوالرضا وحنوها،  والصرب،وكل لتانبة، واة واإلبم أبن احمللعل ا - 
بته   حمدميذل النفس وتقوبهاد جلق ابحقه إمنا تت، وهذجل وعالية هلل بودلعا

 . ه األمورهذجود لو  اليس سببً إبن خلق كااه، فما سو  لجل وعال على ك
  ميز خللق، لي ه اب تحنًكا يحم  ليكون  قُخل  ن إبليسأك ذلء، بتالاال صولح  - 

 ب.الطين اخلبيث م هللا
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،  كم احلائه: من أمساهتا، فومتعلق هتاياقتضومىل تعاهور آاثر أمسائه ظ - 
ن  كامها، فأحكا ها ي متعلقات يظهر فيتدعتس  هذه األمساء و  غفور،لاو 

 م مطيعنيهل كق  اخلل ان و ك، فل مساءألاثر هذه اآ  هورا لظبليس سببً إ خلق
 مساء.ه األذاثر هظهر آت ني ملنؤموم
  ملة على مشتية بشر الة عطبياخلري والشر، فالبشر من ال ع ئا يف طبامخروج   - 

 .ثبخلوا، والطيب روالش اخلري 
ل، عفىل الإ القوة شر منالملا يف طبائع أهل ا خرجً الشيطان مستق فُخل

، فعلة إىل الو قلا  منخلريل اة أهطبيع تخرج ما يفس تسل الر  توأرسل 
ب عليه م ليتتفيه نري الكاممن اخلء ا يف هؤالني مماحلاكأحكم ج استخر ف

  يف  تهكم، وتظهر حهآاثر ب عليه ر ليتتالش من ئك ولأ ا يفآاثره، وم
 ما. فيه مه ني وينفذ حكيقالفر 

 إىل هللا سبحانه؟ الم، هل ننسبهاكيف الفهم ملا يقع لنا من مصائب وآ    .1596
ا مَ  وَ اللَِّ  ِمنَ  فَ َحَسَنةٍ  ِمنْ َما َأَصاَبَك }: ل تعاىلقا": بن تيمية رمحه هللاايقول 

ك من نصر ورزق أي : ما أصاب ( 79ساء: )الن {ِسكَ َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نَ فْ 
هو لك الصاحلة ، فوإن كانت بسبب أعماوعافية فمن هللا ، نعمة أنعم هبا عليك 

ه يان وزيَّنه يف قلبك ، وكرَّ ك لليسرى ومنَّ عليك ابإلالذي هداك وأعانك ويسر 
 . يانفسوق والعصلفر واالكإليك 

فيما يروي   ملسو هيلع هللا ىلصن النيب ع  ذر أيبويف آخر احلديث الصحيح اإلهلي حديث 
هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم  اي عبادي إمنا: ) ن ربه تبارك وتعاىلع
نفسه (  غري ذلك فال يلومن إال  ، ومن وجد ريا فليحمد هللا ، فمن وجد خهاإاي

اللهم أنت ريب ال إله إال   :قول العبد ير أن غفايد االستس: )ويف احلديث الصحيح
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ا استطعت ، أعوذ بك من وأان على عهدك ووعدك معبدك ، ان ، خلقتين وأأنت
يغفر غفر يل إنه ال ؛ فا، وأبوء بذنيب، أبوء لك بنعمتك عليصنعتشر ما 

،  ا فمات من يومه ذلك دخل اجلنةقاهلا إذا أصبح موقنا هب. من الذنوب إال أنت
 ( هبا فمات من ليلته دخل اجلنةمسى موقنا أإذا  هلاومن قا

ا أصاهبم وخوف ، وهزية ، كم ِمن ذل ، {ابك من سيئةوما أص}: مث قال تعاىل
اب مقدرا ن كان ذلك مكتو ، وإأي بذنوبك وخطاايك  {فمن نفسك ، }يوم أحد

  ، ولو جاز، وال على خلقههللا ر ليس حجة ألحد ، ال علىعليك ، فإن القد
ل اتَ ، ومل يقيفعله من السيئات مل يعاَقب ظامل قدر على مالتج ابُي ألحد أن

، وهذا من الفساد يف الدين أحد ف أحد عن ظلم، ومل َيكومل يُقم حد ،مشرك
  1. " ء به الرسولح املعقول املطابق ملا جاه للعامَل بصري، املعلوم ضرورة فسادوالدنيا

 ؟مواآلالب ئيف املصا ا هللاعهيت أودية ال رعكم الش ا احلِ م .1597
 منها:  ،ةثري ة وكظيمب عجلانذا اه يفاحلكم 

لوهبم يف ق عسى أن ُيدث ذلك قدرته جل وعال بعصاة الاد عبل اريكتذ    -
من توبة  م الواآلوادث ب هذه احلري بسباخلن م لحص جوًعا وتوبة، وكمر 

، قال  ىل تعاإىل هللا لكثريا ورجوع  ال املعرضنيإقب، و لغافلنيقظ اتيبني و نذامل
ُهم بَ ْعَض اِس لُِيِذيقَ نَّ ِدي الأَيْ  تْ بَ سَ ا كَ َبْحِر مبَِ لْ اوَ  رَبِّ الْ  يف ادُ سَ َر اْلفَ هَ ظَ  }:ىلاتع
 . ( 41:الروم ) {ونَ عُ جِ يَ رْ ا َلَعلَُّهْم و ي َعِملُ ذِ الَّ 

ُهْم رَ  َأجْ ِبُرونَ ا الصَّ ا يُ َوىفَّ منََّ إِ :}ىلتعا قال ،الصرب هيو  ءاية الضر بوداج عر استخ  - 
ل  آ) {نَ رِيبِ لصَّاُيُِّب ا َواللَُّ }ىل:وقال تعا ،( 10زمر:ال ) {َسابٍ حِ ِبَغرْيِ 

 

    (114 – 113/ 8)  جمموع الفتاوى   - 1
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ني على العبد حىت يتب األحوال ب هللان يقل يتم إال أبوهذا ال ، ( 146:عمران
 . وعال ه هلل جلّ صدق عبوديت 

  لرمبا و  ، م خطاءونب كثريًا وهذنو كّسابون لل باد  لعإن اف، ئات فري السيتك  - 
ب واآلالم صائهذه املىل عات هللا ير ا فيجنهم كثري  عنة عن التوب العبد لفيغ
حلديث:  يف انه، و سيئات عال بًبا لتكفريلك سفيكون ذرب يصفبد عللى اع
 (. هور إن شاء هللا يك كفارة وط عل  سأب ال)
يت  واملصائب الم ر هذه اآلالمرو  معلعبد ا فإناجلنة،  إىلوس نفّث الح  -

 تعبار در دالاه أن هذ نيقيم الل ع ياته يعلمعليه حص تنغّ يشه و ع تكّدر
د يف  الجتهااب فيشمر العبد قة،ة املطل راحال دار ا فإهن وأما اجلنةبدة، ومكا

 ة الغالية. الدار الكريذه ه يلن لل الصاحللعما
ه املصائب  هذ بضعفه، فإنلمه وعوعال ل ه جلعبد ورب  ابني طة الرابتقوية   - 
ق  دبص الإا ه عنه ل ج ر ال خمو ا ص له منه ال خال نهأبد م الععلاآلالم يو 
إىل ع لدعاء والتضر وا م الذكردائد بالع نفيكو  به سبحانه، إىل ر تجاء اللا

 عبد.ال من هللا  مر ُيبها أ، وهذهللا
ة  زمر  يف  خلوندي لونفاملبت ، الوع جل هلل  احملبوبنيدخول يف زمرة ال   -

ا ومً حب قأ تعاىل إذاهللا  فإن ال،جل وع حبة هللااملشرّفني مب احملبوبني
ن  الء وإ الب ظمع عم اجلزاء إن عظم " :ملسو هيلع هللا ىلصوله يف ق ذلك اء جد وق ،همابتال

من سخط فله  ، و ضالر اله ن رضي ففمتالهم، وًما ابهللا إذا أحب ق
 . (4031)  هاج وابن م  (2396) تمذي الرواه ( لسخطا

 تعاىل؟  ه يف أفعال هللاقادد اعت عبال ىواجب علال ما .1598
 :تيةور اآلمفة األعر لك مذ هاجتلعبد ا الواجب على
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لة وغاايت  ليحكًما ج الهفعأيع مج وعال يف جل هللم أن ز اجلاقاد االعت - 
 ها. مل نعلم مناها أوواًء عل صاحل عظيمة، سمو 
م  كاحل نختلو م ال بحانهس  ن أفعال هللاأ قديعلم ويعتعلى العبد أن ب جي - 

حة، ل وال مصه ة فيكمح الل ما فعول وأنه متنزه عن عقة اليت حتري الظيمالع
ُتمْ َفحَ أَ }:لهو ق ه كما يفعن يةالكر  هفس ن  نزه  ث وقدعب اذإن هف َا   ِسب ْ أمنَّ

َنا مْ ْقَناُكْم َعبَ ثًا َوأَنَّكُ لَ خَ    الَّ إِ  هَ لَ اَل إِ  قّ احلَْ ِلُك  اْلمَ اللَُّ تَ َعاىَل ف َ  . ونَ اَل تُ ْرَجعُ   إِلَي ْ
 ( 116-115منون:ؤ امل)  {ِش اْلَكرميِ رْ َو َرّب اْلعَ هُ 

لك فذ مناو ل معل يف حدود تدخ وإذا مل ،احلصومم حك اهسبحانه كل  هالأفع - 
م، عدابلا لمً عس ألن عدم العلم لياألمر؛ نفس  يف انتفائها  لىال يدل ع

 صيل.لتفا وجه على ط بذلك حتيوعقولنا أضعف من 

 من؟مؤ  ق لكلابالس  تقادالعم اما حك .1599
ات وصف  يضقتمن مو بل هحٍد، كل أ  ىل ض عني عفر اإلمجايل ن هذا اإليا

وألوهيته  ه  ربوبيت ح يفقد  ذلك يف فإن القدح لق،طكمال امل لاب عالو  جل هللا
 ب. اجالو د وحيتالوهو مناٍف لكمال وصفاته ائه أمسو 

 بالمن ؤ أن يبد العفعلى حيد، لتو ا ألصلاٍف وره منض صبل قد يكون يف بع
اله  عفأ سائرو  كمتهمه وحيف عل قل املطل مالكامل الكا هللا تعاىل هو أن ريب

استثناء   كلها بال  عالل و ه جلافعيؤمن أبن أأن ن اإليا اهذ ىتضمق، و الجل وع
 ة. موداحمل  احلة والغاايت واملصالعظيم احلكما هل
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 ر قد اليت يفوالتثبو  املطلب السادس: احمل
 ن؟ ا لعنو ا اهبذقصود ما امل .1600

نه  أو ، أالو أحق أمور و وف ا قدره هللا سبحانهمل ريان هل هناك تغيبي قصودامل
 ؟ يتغري ال تاثب

 ؟الصحيح يف هذا اجلانب االعتقادا م .1601
 :  عان نو  ال أن القدرأن يق ،اد الصحيح يف هذاالعتقا

ب،  اأم الكتيف كتب   ه ما قدويراد ب، ق أو املربمطل ر املثبت، أو املالقد ول:األ
اد  يز   واليتغريدل وال  يتبالبت ير اث قدالتحملفوظ، فإن هذا ح االلو  أي

  أُمّ هُ دَ َوِعنْ :}ىلتعاد بقوله ار ملهو ا ذاهو  ،صينق الو ه يف
ا اليت  ريهغعمال و واألفآلجال واألرزاق بناًء عليه ، و (39الرعد:){ابِ تَ اْلكِ 

 .لبديري والتتغيلمن ا ها شيء ال يعتياثبتة  اب الكتكتبت يف أم 

يقع   ذي لاهو  ذا كة، فهالئصحف امل يفوهو ما  ،دو املقي القدر املعّلق أ: نالثا
 ات. بث واإل وحملا يهف

 ؟ملعّلقلقدر اايف  ق التغيري تحقيف يك .1602
هللا له: إن قام   وقال ،جالً أن انس َلك أن يكتب إلمل تعاىل ا هللاقد أيمر  :لهثام

ما  هللا تعاىل يعلملكن ال؟  أماد لم أيزديع لك الا. واملوكذ ذاك  لة رمحه زدته صب
 .رختأ وال ي دمقتال يل ء األجا جا، فإذ رمعليه األ قريست

كتب  اليف ها أشياء نم بتيث  إنه قدوها، فوحن ئبق واملصارزااأل ال يفقلك يُ ذكو 
 أشياء. منها حى ي  قدو ، أبيدي املالئكة  اليت
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 من القرآن؟  ما دليل هذا .1603
 أُمّ  هُ َوِعْن   دَ  بِ   تُ ُء َويُ ثْ اَم   ا َيَش     ُحو اللَُّ يَْ }:تع   اىل ول   هقحت   ت  ه داخ   لق كل    س   با م    
 ي  ديأب يتال    يف الص  حف ب  ات إمن  ا يك  ونإلثاحمل  و و اا ذفه    ،(39:لرع  دا) {بِ ْلِكتَ  اا

ال تب  ديل ، ف   س  باهباأر و اداب، أي األق   ت   م الكأيف ل  ك ق  د كت  ب ل ذك   و  ،ك  ةالئامل
 وظ.وح احملفل ا كتب يف الفيموال حمو وال إثبات 

 ها؟ ر منلنحذ همملاالباب  هذا  يف  اسبعض الن ع فيها وق يت خطاء الما األ .1604
ذرة ر حماثاآلو  دلةألالك وردت ولذ ،فيه النزاعو م ل بال ع ب اذا البه يفاخلوض  - 

رج  خ  سول هللار  أن ن عمرو بهللا دعب ر، فقد عنيتحذلكل ا  ذلك  نم
ا  من، فكأيةنزع آيع آية وهذا ز قدر، هذا ينلا يف عونناز ى الصحابة وهم يتعل 
هبذا  و  أ -هبذا أمرمت ل: ) ، فقاهمعينا من صن غضبرماالجهه حب قئ يف و ف

بعوه  فات  هبأمرمت ما  ىلإ  واانظر  بعضه ببعض هللاب تابوا كضر ت أن -م تل وك
 (85)  جه وابن ما ( 6845) د رواه أمح( . تنبوهج ه فاهنيتهم عن وما
اه  رو (.  در فأمسكوالقوإذا ذكر ا ) :  افوعً مر  حديث ابن مسعود ن وم

 ( 4/108) ية لاحل نعيم يف أبو  و   (10448)  اينالطرب 
  اضيةعت السئلة ااأل ا منأورث كثريً د برهان قال و ال علم ب لقدر ا يف أن اخلوض  - 

نب ث يف اجلواالناس يبح بعضث أن أور  دقنها، و أل عس ين أ ينبغي ال اليت
اىل يف ذعان هلل تعاإلو م سليالترك ى أيًضا إىل تفضوأ ب،هذا البا اخلفية يف

 ل هذاائمس  ز يف اكتشافاجعالله الضعيف قم عأقح سمن النا وكثري ه،قدر 
ق ات الفوازع التناإىل  دىأ ة، وهذاسنلاب واتبنور الكء  اهتداغري نالباب م

 .الباب  هذا يف
 أي املعاصي. ل املعائب به على فع جاجاالحت  - 
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لى ع ا اعتماًداشرعية وغريهلا بباألسل اصيما كتب وترك حتى عل  الاالتك  - 
عرفة  مبسده  منبد ل شيطاين الدخمو  ا خطأ فادحذوه لم،علسبق به ا ما
 .نةأهل الس هج نم
دعا  ، مث اعه لو دألن ؛ ه ل جةا حال  أنه الظن ء، و ادعالم بشأن ماتااله معد   -

 لنه فر ليقددعاء، وما مل  بال يهفإنه أيت ه ، فما قدر لما قدر له أيتيه إال فلن
   لدعاء!ا  رغ جهده يفيه ولو استفتأي

  وقد لشرعية، اسباب ألل ل لقدرة وتعطيا ىعل ع االتكال و فر  من عر وهذا ف
 .  (90)  ماجهابن و  (22386)  أمحدواه ر  .(ء الدعاالإ القدر  وال يرد) :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ت وشاءءت الظروف اش) يقول:دار فقوف أو األر إىل الظ ئة شيامل نسبة - 
  ي يشاء لذا، وإمنا اهل ال مشيئةواألقدار  فرو الظ، ألن أخط ذا، وهدار(قاأل

  تعاىل. هللاهو 
ن أسألك ، ولكاء القضردّ  لكأسأإين ال  ملله) ا :بقول ناسلاعض ء بدعا   -

ه وأفضل نهو خري ما ا منه قد شرع لنألبغي؛ ينال دعاء ذا وه فيه(!اللطف 
ابهلل   اذو تعو )  : ملسو هيلع هللا ىلص هقوليكفيك ء، و و سه في كان  لقضاء إذا اد ر عاء بو الدوه

 (. 6616)ي  رواه البخار  .( اءضالق ، وسوءاءودرك الشق ، جهد البالءمن 
،  ىلتعاوالعياذ ابهلل  -يه إلالسوء ه ونسبة ليوالتسخط ع همواهتا رقدل اسبّ   - 

  واجب،ال لصربالنايف ل للجزع مة الىل، وعاهللا تع مع دب أل ل منافٍ  وهو
ه ن سخط فعليوم ديث: ) احل ما يف كعاىل تهللاط سخإىل ٍض بصاحبه فوم

 .عملس الجنواجلزاء من خط ( الس 
، منيملنجلكهنة واا ستقبلي عندمللقدر ااع الطاستن س ملناما يفعله بعض ا  - 

ه  لميعيب ال غغيب، والال منر لقدألن اقدر؛ لا ابب  ضالل مبني يف وهذا
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ري  جي اج فيمبرا األاء و مسألا أثريمن يصدق بت لك ذل يف يدخ، و  تعاىلهللاإال 
 . ن يف حياتهنسالإل
 لج أفعاا إخر  و، أقةسابال أو إنكار الكتابة  قابالس اىل تعر علم هللا إنكا  - 

 ية. در ما تقوله القتعاىل ك ة هللون خملوقتكالعباد أن 
 ية. رب اجلو قول هئته كما شيمو  تهقدر لعبد سلب ا -
 .اقً طل مًقا أو مسرّي ل مط خمرّي ان إلنس زعم أن ا -
 ملؤمل.مر اول األت ( عند نز لي  ، أو )و (لبد ) العول ق -
ال ) :ملسو هيلع هللا ىلصل اقجيوز،  ال ماحر  ذاوه ضر،ما نزل به من ال بببس وت امل ينمت -

أحييين   همل ال: يقلا فل متمنيً  بد ال انزل به، فإن كت لضر نو م املنني أحدكتمي
 ( 2680)  مسلمرواه  .(ا يللوفاة خريً ات نذا كا إتوفينا يل، و ياة خريً حلا ا كانتم

  ن أ ، (34ن:القم)   { ا يف اأْل ْرح امِ م  ْعل ُم يـ  و  :}ىلله تعابني قو  لفهم الواضح كيف ا .1605
 اجلنني؟ ع نو  مع تطور العلم احلديث يف معرفة هلل وحده،ابهذا خاص 

 زو سنة ال جيلاآن و فالقر  كل شيء،  الم الشارع يفقّدم هو كاملن أبعلم ن أواًل:
 .فعلٍ و  أ ولٍ بقا هليع متقدّ ز الال جيو ء، و شي أبيضا يُعار ن أ
ق طريلاب ثبتت يتلاية علمق ال قائتعارض احلتيتصور أن وال أبًدا ال يكن  واثنًيا:
 سنة،  لكتاب وصحيح الامع نصوص  ححيلصا

  بذواهتا  ا، وهو العاملاألشياء كله لقذي خالهو  النصزل نأي إن الذ لثا:اث
 يف شيء عليهخيفى  وال لق هبايتعا وم ا،هلا عفائصها وأصخا و وصفاهت

ا لذلك  ضً المه معار ون ك ن أبًدا أن يككفال ي ء،ماالس  يف الو  ألرضا
 ه.  نع تكلمذا إ
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 نني لكن بعد مرور أشهراجل علم احلديث لديه القدرة مبعرفة نوعأن ال :اابعر 
،  ء التلقيحكله، وال يكنه معرفته من أول ساعة أو قبلها من بدمن تش 

 ( 85اء:سر اإل) {قَِلياًل ْلِم ِإالَّ ْلعِ  ِمَن اُتمْ وتِيأُ  َوَما:} ىل إذ قالتعا دق هللا وص
 يتلاملعروفة ا مةلو املعألجهزة اب ، بلايبً غ ذلك  ونمل عال ي ءألطباا خامسا:

ختلق ، ذي ال رة اجلننيو ن صو ة فري مستتًا حىت يكون عالنيان ك  ماتبدي 
اه  بنالشهادة؛ ألن م ن علمبل م علم الغيب،ن ميس ل هذام هأي أن علم

  هلا. اليت هداهم هللا يةئل احلس لوسااعلى 

 ؟ ننيجلتشكل ا علم يف جانبهل هناك داللة على قصور ال  .1606
م العل  ه إالهم منفي ال همبعض،  (34لقمان:)  { ْرَحامِ أْلَ َما يف ا ْعَلمُ َوي َ  :}تعاىل هقولف

الشامل  لم هو العلملعاملراد هبذا ا نفهم قاصر؛ أل وهذاط، فقكورة واألنوثة ابلذ 
وسعادة،   ةاو شقد، و فراٍد وتعدوان ة،وثنرة وأكو ذ  :نطفة منذه الهل والكل أح

م عل وي ل،تقبملس القية يف واخلُ  لقيةن الصفات اخلَ مون عليه كت ماو  مل،وع لٍ جأو 
، وهذا  وثةنواألرة كو علم فقط يف الذ صر الفال ُيميًتا، أو ا حيً  لديو  هلو رزقها، 

 . هللا سبحانهكله ال يعلمه إال 

 ؟درقلاب  ت اإلميانمثرا ما .1607
 : ها ما يلي نوأذكر م،   كثريةته  ار مث

 ان. يدة اإلوزاي  ية اداهل ولص: حوىلاأل
 . ملةار املؤ زلة واألقدلنااملصائب ا حدة  فةخ  :ةيالثان
  وقدر وأن ما  بقضاء هنا تعلم أن كالً ، ألهاتنيمأنطو حة النفس را: ةالثالث

 ا. يصيبهيكن لخطأها مل أما ليخطئها و ا مل يكن اهبصأ
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 . ل  احتماال وقوةعلى الصرب   النفسريبي لقدر اب  ناإليا ن أ :ةالرابع
 كسل .لز واعجالو  طأس والقنو يلاربة ا: حمةمس اخلا

 واجلُب . ر خلو اطراح او ام واإلقد : الشجاعةةادسالس 
 ة . اعة النفس على القنربيت :ةعسابلا
  در لقاملؤمن ابألن  جلهل،عقول من الر اافة وحتريلدجل واخلر ا ب اب: سّد ثامنةلا

 إىلع ل ستطال يهن و راف وال كاعال وال دج ى خرب عل  د ميعت ال
يف   واالجتهاد دقة زية الصاعوال دّ جلاب اء الصحيحنبإال ابلله بتقس م

 مل.الع

 ب باسألاب قل ع: ما يتع ابالساملطلب 

 لدين؟ا يف  مهية مبكانألمن ا ابل النظر يف األسبه .1608
ذلك  ول كربى، ية  مهاء ألمعالد ها، له عنِباثر اطها باب وارتبساألفإن ابب  نعم،
ا،  ة جدً هم م اعدو اب ثالث قبل هذا ايف ارو كذ فه، ل ل ؤصّ امل نظر هفي م نظروا فإهن

 يد. اجلم هلفا اههمحفظها وفن د مة، فالبميعظ ركيزة  منها تعتربدة كل قاع

 ( ذاهتاب ال سباب مؤثّرةاأل)  :ىلالقاعدة األو 

 ؟ عدة األوىلقاالبيان هذه  ما  .1609
  ئف: طوا ثالث ألسباب إىل أتثري ا يفسموا انق داس قلنان ل أأن يُقا ياهنا ب

 . طوسو  ،فنيطر 
أتثري   ه الدون أنالذين يعتقهم ألسباب، و اّلة عطم أي  ،م املعطلةه :األوىل

 مثاله: و به،   الُتوجد عند السبب ر اثآلا منا إو  ب أصالً،باألسل
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   فيه. للرميأثر  وال ة، اجرمي الزج ار حصل عندكس نالا - 
 . فيههلا أثر للجسد، وال إصابتها و  رصاصة ال  يمند ر ع لحصوت امل - 

 ؟ لو قهذا ال يف ل قو الا م  .1610
في  ن ىتسباب حاأل يف فّرطوان، ألهنم بطالطٌل كل ال ابهبٌ مذذهب هذا امل

 .طلقملا ي فلنا هاأتثري 
ه ال أثر أن لتأثري، أي لو مطلق او  اب بأتثري األس فيتقد نتعفهذه الطائفة 

 ة. تلبا امسبباهت اب يفلألسب

ال   ه تثّر بذاؤ املو ه ببالس  أن دونيعتقوهؤالء  ،بابركة األسش وهم م : ةنيالثا
 ء آخر. شيل  ال تدخّ ب  هنفس أثره بلذي يُوجد و افالسبب ه ،اىلتع  هللا ربتقدي

 املذهب؟ذا  ه يف  ولقال ما  .1611
  تقدون م يعوبية؛ ألهنربشرٌك يف ال يف ذاته هو، و كل البطالن  طلٌ هب ابذهذا امل

  ىت ح  اهتاإثب و يفغل فهم هللا تعاىل،  كون غريل هذا ايفا وخالقً ا رفً متصأن مثة 
 ق.املطل  التأثري ا هل أثبتوا 

  مة، ظيعالة دقاعالروا هذه قر فذهبني، امل ذينبني ه فتوسطوا ،قاحلأهل : لثةالثا
 ا (.  رً هللا له مؤثا جيعل إمن، و كن ال بذاته، ليُؤثرب فقالوا: )السب

 هزعما ق كمالتأثري املطل يثبتوا  لة، وملطعملعمه از  اكماب  ري األسبا أتثينفو  فلم
 ته (. ابذ  ال يؤثر ب: )السبوالاب، بل قاسبألاة كمشر 

 فة؟الال املخ ألقو ايد يف تفنضيح قوهلم تو  ما  .1612
 .سباب األرد على معطلة (: ثرؤ ي  سببال) م:قوهل
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لق و الذي خعال هجل و  اب، فاهللبسى مشركة األ: رد عل (هذاتبال وهلم: )وق
يه تضقا تمعلى ط بينها ويفصل ذي يربلاا، وهو رهاثاب وآسباأل

 . عالو  هو جل الق إال خ الفالغة، باله متحك

  ر، وإن اعتقده أصغ كٌ شر  فقدرٌ  اله شرٌع و لي يدل عا ملبً سب ن اختذكل م  انية:الثالقاعدة 
 .ربته فشرك أكبذا لفاعلا

 ؟ هذه القاعدةبيان  ما  .1613
إن دعواه هذه يء، فش الهلذا  بٌ سب الشيءا ذه أن من اعتقدل أن يُقا بياهنا أن

أي   قدربدليل ال اإمو  الشرع، لبدلي إما ،ليلنْي د د حا أبهتباإث ىعل  قوفةمو 
 ة.التجرب

ا  ية هذ سببدانكالمه واعتق  لناقب نيليل دن اليْ أبحد هذ ى و ه الدعبت هذثا أفإذ
 منال الدعوى  ت صدقل يثبهناك دلي كنما إذا مل ييء، وألش ا اذالشيء هل

 مه مردود عليه.ن كالإف القدر نمال شرع و ال

 عصية؟ املدة إىل عاالق ههذم   فهيف  ل اخلل صليهل   .1614
  يما ف دّخلت غر؛ ألنه صرك األ ىل الش إله بق يوصنسان مبا ساإلن اعتقاد إ م،نع
 ىل.عاصائص هللا تن خم وه
يء  سببية ش عتقادبد الها ، فال ر اثاألسباب وآ  ط بنيرب ي يالذعاىل هو اهلل تف

  بال  يءش يء لشة يسببما أن يزعم أحٌد ، وأيقدر ي أو رعيل شمن دلء يلش 
اختص   قد س فيماإقحام للنف و هللا تعاىل لفعا هو من مل فيتدخّ  اذ، فهلليد

  تقد: )من اعقولنا معىن هو أصغر، وهذا ا ركً ش ن يكو ن له أواوأقل أح ه،  ب هللا
 صغر(.شرك أال قدر فو ع يدل عليه شر ا مل بً سب
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 ابق؟لس ارير  التق لى ع نبينماذا ي  .1615
ء إال  يالش هلذا  بٌ سب ءشيلاهذا  أنعتقد ي أند ليه: فال جيوز ألح عءً بنا
 م.ر العظيو ظهذا احملواقًعا يف ان  وإال لك ليدلابل

 ؟ري خطحى  منر إىلميصل األ مىت  .1616
هذا  اته، و بذ علسبب هو الفاال أن قد ن يعتإذا كاعلى سوء وًءا س داد األمريز 
ين ذال ب عتقاد مشركة األسباا وة، وهكليلاب مللةعن ا رجخمل ارك األكربو الش ه

ته  اعل بذااعتقده الفإن و نا: ) ولق ذا هو معىنهو  األوىل، ةعدالقا م يفهانر ذك
 (.أكرب فشرك

 ليومية؟ة ايااحل يف مر ذا األهأمثلة ما   .1617
 ته:أمثل  من

 اهتا. شر بذفع ال وتداخلري هي اليت جتلبم ائلتمد أن ايعتق من - 
 اهتا. ذب املرضفع تدية الرقد أن تقعي من - 
 . اهتطر بذاملات لنز أ اليتهي ء ألنوااأن من اعتقد  - 
اته.  ذعليه بكة رب اللذي يفيض و اك هبو هء الذي ترب لشيهذا ا أن داعتقا  -

 ة.  ابلكليسالم رج من اإلذي خيالاألكرب  شركال منلك كل ذ

 ألسباب؟لقة اباملتعانية  الث ةخالصة القاعدا م .1618
 قال: أن ي هات صخال

 . يهل ع يءال شع فشر ته اليسببسبًبا قد دّل على  دقتمن اع: الً أو 
 عليه.  شيءدر فال سببيته القلى د دل عق ا اعتقد سببً  نم :اثنًيا

 أصغر. فشرك دررع وال قه شليعل يد  ا ملسببً  دن اعتقم :الثً اث
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 أكرب.شرك  فهذا  بذاتهاعل فاً أنه هو الببس تقدمن اع بًعا:را

لًقا طم اهلت التفاالم ، وعدعلشر يف ا اب مطلًقا شركٌ بسىل األت إفالتاال : ثالثةال دةاعالق
 .عشر الحقيقة هو   هللاعلى  مال التوكلع كهبا م خذأليف الشرع، وا قدحٌ 

 ثة؟الثال ة  القاعد يهاعل  لتشتم االيت  موراألما   .1619
 أمور: على اشتملت

ك وذل لسبب؛ا إىلإال ينظرون ن ال الذي سباب ة األشركوهو شأن م :ولاأل
شرك يف   دقاعتاال هذا أن منا ل عد قهو املؤثر بذاته، و  هقادهم أنعتال
   هللا غري هذه الكون  يفا متصرفً ة خالًقا و مث اد أن تقعاليد الربوبية حتو 

 ىل.تعا
اجز  عالوق ابملخل  اهبات قلوب أصحتعلق قدجائرة، فة طر تم ظرةفهذه ن

 وجه،كل  در منقالا لقويخلالق الق ابالتع ت عنانصرف، و الضعيف
 .بنياملران س اخل يبة املطلقة، وخسرواخابوا اخلف

ن ع طلقف املنظرهم الصر وا ن صرفذيال طلة األسباب،عوهو شأن م : نثاال
كااًل على عي اتلس لعمل واا اكو فت ر، لى القدا عادً عتماب اسبحتصيل األ

  اب يف  لألسبأتثري  نه الوا أم ظنألهنقلم؛ وذلك لا به تب وسبقما ك
 ؟لهايحتص يفسهم فنأ ن ري هلا فلماذا يتعبو ثيث ال أت فحا، أبدً  سببات ملا

 سباب؟ألاب عتقادتني يف االابقالس  نيرتقفا ورد يف الم احلكم على ام  .1620
ون  الكاهبا، وربط ى أسبعل آلاثر ب ارت قدرع ؛ ألن الش رعالش  يف قدحٌ ق ما سب
صاحل  ل الابلعم انمر ة، فأالقدريعية و الشر  باب ل األستحصيوأمران ب ض،ببعبعضه 

ُهَو   :} اوقال لن ،ة نفتكون ت ال ىت د حهاجلابخول اجلنة، وأمران دل نه سبب أل
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ْيِه  َوإِلَ  ِقهِ ِمْن رِزْ َها وَُكُلوا بِ َناكِ يف مَ ا  فَاْمُشو واًل َذلُ َض ُم اأْلَرْ َلكُ َل َجعَ  يالَّذِ 
 ؟ك ذل من مأعظ سباب األ بتتث  اليت لألدلة تعطيل وأي، 15لك:امل{رُ ُشو النّ 

 لقاعدة الثالثة؟ ا سنة يف هل الا قول أم  .1621
 والً أ ، ونتوكلاب بألسذ ابخ أن، فقالوا: بنيه املذنيبا طو وسّ عة تمااجلو  ةل السنأه
 اىل. تع ا على هللاخرً آو 

د  اعتمهبم االد قلو ع اعتمام  ألسباب، اعوا يف حتصيل األمرين؛ فس  ا بنيو فجمع
   .مي لقو ا النهجهو  وهذا ،رهبم جل وعال  ىعل  لقملطا

 قا؟ ادص ناب يكو عيًدا عن بذل األسببلتوكل ّلق ابل من تعه  .1622
ا  دقً اص انو كل اب، فإنه ب ساألصيل حت كتوكل من تر لا يف دعوى ق ديصمل  ال،

 عاىل.تكل على هللا من متام التو  سباب ألفاألخذ اب، األخذ هب

 ليها؟ رص عاحلل األسباب و عفلة دعو ال مع رضقدر يتعاابلإلميان هل ا  .1623
من  اب سبخذ ابألألسباب، بل إن األاباألخذ  رض مع يتعاال قدرلابان ياإل

 العمل يف د اتهاالجان ابلقدر يإلمع اعبد لفيجب على ا ا در، وهلذقلابيان إلا
عادة،  الس أسباب  ر له أبن ييس  هللا تعاىل  وااللتجاء إىل جاة لناذ أبسباب خألوا
 . هاعلينه يعين وأ

 ؟ وكلسلا  ذاة إىل هداعي  رع ل نصوص الش ه  .1624
  ف ل تة يف خمعاملشرو ب باساذ األ حافلة ابألمر ابخت ةب والسنالكتانصوص ، نعم

  جهة العدو وااذ العدة ملاختو  لرزقاعمل وطلب لاب أمرت ا قد ياة، إذ أهنشؤون احل
 ذلك. ود لألسفار وغريتز وال
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 ا؟نتحيايف لفعل إىل هذا ا ةالداعي لشرعيةلنصوص ا اما   .1625
 للَِّ ْضِل افَ  نْ ُغوا مِ اأْلَْرِض َوابْ ت َ  وا يف َتِشرُ ُة فَان ْ اَل لصَّ  اتِ َذا ُقِضيَ فَإِ :}قال تعاىل

 ( 10عة:جلما) {ِلُحونَ ُكْم تُ فْ لَّ َلعَ ريًا ثِ للََّ كَ اذُْكُروا اوَ 
ُدوَّ ِه عَ بِ  تُ ْرِهُبونَ  ِط اخْلَْيلِ ِمْن رابَ ِمْن قُ وٍَّة وَ ْعُتْم ا اْسَتطَ ّدوا هَلُْم مَ َوأَعِ :}اىلال تعوق
 ( 60نفال:األ) { ُكمْ وَّ َعدُ وَ  اللَِّ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص  من النيب ألسباب ا ذلب ةروعيش م لىيل ع ما الدل  .1626
 ا: ه ثرية، منكعلى ذلك   األدلة
 ر.  فغى رأسه املعل و مكة دخل  ملسو هيلع هللا ىلص النيب - 
   درعني. يوم أحد بني ملسو هيلع هللا ىلصيب تل الناقو   -

اح الصب اراألخذ أبذك ىعل  ملسو هيلع هللا ىلصحبرصه  ويملعناتر او رت األدلة التتاتو  - 
 . ب احلفظا أبسبا خذً أ لك وذ ء،ساوامل

ًة له،  ت ة لتكون سز  الَعنَ  ني يديهب ضعي نرص أُي اننه كأ ملسو هيلع هللا ىلصت عنه بث - 
 .نقص األجرو أقطع من اله حفظ صالتاب ب خًذا أبسأ
وال  أيب األرقم  نبألرقم ايف دار مستخفًيا  ملسو هيلع هللا ىلصأمره بداية  ن يفكاو  - 

 . منيل س ملة ايضب باب حفظ ا أبسذً أبصحابه، أخ  يف الشعاب إالصلي ي
 نسالمة مسباب الأبا ذً خ، أنييفتخ مس ليالً  كر ب أيبمع  ملسو هيلع هللا ىلصهاجر و   - 

 العدو.
باب  سا أب ذً أخ ، اداًي خريتً ها ريقط ن األب عبدهللا جرة سفر اهليفواستأجر  - 

 ع.ا يدم الضعصحيحة و هتداء للوجهة الاال
  بن ج كسرى ده اتوعاء خربهم، و فإبخ ملسو هيلع هللا ىلص أمره   راقة كهم سر وملا أد - 

 يده. عدو ومن كلا مناء االحتم أبسباب  ًذاخأ، رمزه



532 
 

ول قب ب ا أبسباذً هللا( أخ حممد رسول) ضة نقشها من فمتً خا ملسو هيلع هللا ىلص اختذو  - 
وم نه قيل له إن الر بة، ألتاملكا وهي وة إىل هللادعلئل ان وسام وسيلة

 .  وًمان خمتاتاب إال إذا ككلرأون اقي ال
 ا.  ن بعيدً ملن كا صوت لاغ بالإ اب ا أبسب، أخذً بةاملنرب للخط ملسو هيلع هللا ىلصواختذ   -

 ألعني. استتار عن السباب اأخًذا أب، جدس ملول اح  هائ ر نس ُحج ملسو هيلع هللا ىلصبىن و  - 
  ل املعاش. صياب حتأبسب اتى، أخذً واش ملسو هيلع هللا ىلصوابع   -
 الصيام.  ىل قوية عتسباب الأيمر به أخًذا أبتسحر وي  ملسو هيلع هللا ىلصن كاو   -
   . ءعاالد يف الجتهادعلى ا ى للناس ليتقو  عرفة وأظهرهم يو  ملسو هيلع هللا ىلصأفطر و   -

لى يتقوى عل اسلنلطره ف رظهد وأفار اجلهاسأ منفر يف س ملسو هيلع هللا ىلص وأفطر - 
 اهلم.  تالعدو وق ةهمواج

هلم،  دم إمالع باب س ا أبخذً األايم أ يف  وعظةابمل بةل الصحاتخوّ ي ملسو هيلع هللا ىلصوكان  - 
 . ظهبم من املواعو ل ة يف قمخل السآأي لئال تد

ان  ة اإليأخو  خ سلري  ة؛جر اية اهليف بدر رين واألنصاجبني املها ملسو هيلع هللا ىلص ى وآخ - 
  ، دالعوائ سر حاجزيكول، سلنفو ا نم وحشةإلزالة الو ، وب لقل يف ا

هاجرين  ملاعلى يخفف ولقاليده، وت ه عض عاداتبعضهم من بوليكتسب 
ذلك، فهذه   ريان، وغطد واألو اق األهل واألوالبة وفر ر غوالر لفقا أمل
 ا. املصاحل كله أبسباب هذه  اأخذً  ؤاخاةامل

 ؟ماهتحي  حوله يف رف ملن لتص ا ذاه ملسو هيلع هللا ىلص  نيبأوضح الكيف   .1627
ملوا  ع: »املسو هيلع هللا ىلصال قالعمل؟ ف ع د ابنا ونعلى كت كلتّ ن  أفال : ه لل ا قيمل ملسو هيلع هللا ىلصقال 
هل الشقاوة ادة وأعس ال مللع نو سعادة يسري ال فأهلله،  لقر ملا خميسّ  فكل

 اِبحْلُْسىَن  دَّقَ صَ وَ  (5)َقى ْعَطى َوات َّ أَ  مَّا َمنْ فَأَ  :}مث قرأ ،«لشقاوةان لعمل يسريو 
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 . (7-5 الليل:) {ىْسرَ ْليُ رُُه لِ نُ َيسِّ َفسَ  (6)
  لم مس هرواجز«. عوال ت هللاستعن ابو  ك فعا ينماحرص على » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

(2664 .) 

 ؟حيح ّد من التصرف الصعي..هل رلقدا  ماد فقط علىواالعتمل عترك ال  .1628
  سابقة يف ة الالكتاب  لىع اب اتكاالً سبعاطي األخاطىء، فتك ت رفتص اذه
 .حدي الصحيمن اهل ليس أصالً ر ده للقأن قيقتهح

 ؟تهسبق إجاب  امالصحيح في ا اهلديم  .1629
عض،  بب هونظم بعض، عضبون بعضه ب كا العاىل ربط هذت ن هللاأب مل هو الع

 أثره. لحصو   د ينر نا ا على السبب إن كلن دا، و هبسبا أببط األشياء  ور 

 ياتنا؟ح ات يف واملسببب يح األسباكيف توض .1630
العدو   منازلة رقدو  ابلشرب، الظمأ روقد ل،ألكاب اجلوعدر دفع ق منا شرًعاتعل 

لصوم  ابو  رواج للقادز ابل حكام الشهوةإ رقدي، و ر هاظين والطالباإلعداد ا نحبس 
 ر لناا لخو ر دلرزق احلالل، وقدا ب طل يف سعيلقدر الفقر ابجيد، و مل  ملن

 ، وهكذا. عاصي ب واملو نذك ال مع تر احل العمل الصابالجتهاد يف 

 ؟لقول معها .ماما يقع.  وانتظر لقدر ابق علّ تأان اول من يق  .1631
ن ايتضيات اإلقن مبه، وإال فم بيكذ، وترقدل لكاٌر إن ةقيف احلقي لو هذا الق

 ه وجلب احملبوب.كرو امل دفعيف ؛ اب املشروعةاألسب  اطيعلقدر تاب

ى ما  ل علتكااال ب وعدمألسباا مهية حتصيليح ما يتعلق أبضتو  نأمكلو   .1632
 ؟ ياتنا حدر يف قكتب و 
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 ومها:  ثالنيمبذلك ل ضرب ن
ا  بً  ُرطَ ْيكِ َعلَ َساِقْط تُ ِع النَّْخَلِة  جِبِذْ كِ يْ ي إِلَ زِّ هُ وَ :}ملرمي ه  توجيهىلقوله تعا :ألولا

 ( 25مرمي:)  { اِني  جَ 
َنا ِإىَل وْ فَأَ }:ملسو هيلع هللا ىلصنصرة ملوسى ىل عاه تولق: انالث اَك  صَ ْب ِبعَ ْضرِ ُموَسى َأِن ا َحي ْ

 ، ابلعصى ، (36الشعراء:) {ِظيمِ ْلعَ ْوِد اٍق َكالطَّ ِفرْ  ُكلّ  نَ َكاَق فَ َفلَ ْحَر فَان ْ اْلبَ 
 ا. منهوع ر ش ملاب  خذسباب، واألأل ا تعاطيلى ع ه تربية وهذ

 باب؟األس  ذلمتعّلقة بب رعيةالش ان أمور  هل .1633
يف  ا قدٌح باهباثر وأساآل نيب قفرياهبا، والتب ت أبسطقد رُبعم، فإن األشياء ن
 ل.عقيف ال سوء فهمو شرع ال
ا، ففي هب ابفإهنا قد ربطت أبسنة ية ودخول اجلهلدااًضا أيلك كذو ونقول:  
ها  عقل ا): خراآلديث احل يف، و (2577) رواه مسلم (دكمأه دوينهفاست)ث: ديحلا

ا، ومن  هحتصيل  لوك سبب عليه بس اهلداية ففمن أراد  ، ( 2517) ي مذرواه الت  وتوكل(
ع مرات، احملظو ترك و  أمورات فعل امل ا منصيلهب حتسب وكليه بسل فع نةاجلاد أر 
 ملتابعة. وا خالصإلا
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 تعاىل. هلل ة  لفعليا ثلة للصفاتالتاسع: أمث املبح
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 ةدماملق

 ب؟ان اجلا راسة هذد ةيما أمه .1634
ن  رآن فيه مِ قُ وال» ة: يَّ تيم ن بالم اسإلاال شيخ ق كة،ر واملبااألمهية الكبرية له هذا 

ح نكا وال والّشرب ر األْكل ذكْ ا فيه ِمن أكثُر ممَّ  وأفعالهته فاصو  اء هللاأمس ركْ ذِ 
نة لذكتضاملت ايآلاجلنَّة، و ا يف ت ِمن آايا قدرً  ته أعظمفا وصء هللار أمسامِّ
 ا

َ
  سورةُ  سورةٍ  لُ ضفذلك، وأل نة املتضمِّ رآن آيُة الكرسي الق يف يةٍ آ ظمُ أععاد، فمل
  نا فيها مِ عظم ممَّ ه أاتفصو  ء هللاامسأر كْ ن ذ ن، وفيها مِ آلقر ا مّ أ

َ
 د«. عاذْكر امل

 ؟ ذا اجلانبهبسنة ال أهل ار عنايةما مقد .1635
ل لماء أهع فةَ يوم وظيال َحِت ته، أصبفا وصتعاىل ء هللا راسة أمسابد يةعنالا
تالف  خاعلى رب كماَم األهتاال جلانبإذ أعَطوا هذا ا عة؛ اجلماو  نةس ال

  ب الذهنية انراسة اجلو دا على صرو تيق وملبوية، لت او  ة،دعويعلمية، واللم اهائفوظ
من  ، وهذا  عليهاتىبَّ ونا، هب لمها، ونعمفهأن نود ملقصب؛ ألن اجملردة فحس ا

 .عاله جل و بر  بد معملة الععاسن مح

 ؟هسبحان   اإلميان ابهللخل يف ات تدصفلواء اهل األمس  .1636
 ني:مقس  ىعل وحيد لتَّ ا  نَّ أل، التَّوحيد نركاأمن  ت ركنٌ افالصّ ء و ا، فاألمسعمن

 . هللفة ابعر ابمل . ويتعلقاد واخلرب(قتأي: )االع؛ يد الِعلمح تو / 1
 . ة هللابلعبادق يتعل (. و والطلب ي: )القصد؛ أملالع يدح تو / 2

 ؟ ذاه لماء يف لعار ا تقريم .1637
د  يتوح »و اىل: عتهلل اب قل مبا يتعم لعل اجانب  م فيما يتعلق عنالقيابن  الق
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 ركنني: لى عز كتير خلرب( او  دقاعت)االِعلم؛ أي: لا
وق ف ِمن هشِ ه فوق عرْ وعلوِّ ت، لوقااىل للمخلرَّبِّ تعا ات مباينةثبإ أحدمها:

  ا،رهآخا إىل هلِ وَّ ِمن أ ةإلهليَّ لكُتب اا  بهنطقتْ ت، كما سبع مساوا
 . آخرهمإىلم هلن أوَّ مجيع الّرسل مِ به  خربتْ وأ

  ا يل، كمفصلتَّ ا جهعلى و  هل ا هتبا وإث فات كماله،ص ه بن بحاس فرادهإ ان: الث
يل،  مث تَّ وال يفر ل والتَّحطيتَّعال ة عن، منزَّها له رسُلههت فسه، وأثبلنأثبَتها 

  ِميعُ السَّ  وَ هُ وَ  َشْيٌء هِ لِ ثْ  َكمِ لَْيسَ }:ال تعاىلق بيه؛ التش كييف و والتَّ 
 ( 11:الشورى) {اْلَبِصريُ 

  ، ادية حِتّ الن االباطل: مِ  أهل ِفَرق  سائرَ  فرادإلا اهذحب صا ينفيُبا
ات  او لسَّما لون: ليس فوقلَّذين يقو ا -فرعونية الة اجلهميَّ لية، و لو حلوا

 1د«.ه ويسجل ىإلٌه يصلَّ  عرشاللى  ع، والعبدربٌّ ي

 لوكه؟وس ملسلما ةايح الصفات يف و  ءامس ألسة اأثر دراما  .1638
ياَة  ال ح» قيم:ال ابن ل، قا ة يدعبو ال ماسن فات ذروة صاء والتعّد األمس

  ا أبن تعرف رهبَّ نة، إالَّ نيان وال طمأمأ سرور والة، وال ذَّ  لم واليعن الب، و للقلو 
  ه، ا سواها ممَّ يْ  إلون أحبَّ ك، ويوأفعاله اتهصفه و ائ ، أبمسرهاها وفاطودَ بومع

 2رضاته«. ِمن مَ  ا إليه ويُْدنيهاهبُ يقرِّ ا م يف َن سعُيها كو يو 

 ؟هحانسب هللا مع ةيبودغ رتبة العلبلو سبيل   باركاملب  جلانا ة هذاراسد هل .1639
 معاين فهمإالَّ بل؛ الكمَة اوال يبلغ درجد ملواله، عب عبوديُة ال مإذ ال تت نعم،

 

 ( 234/ 4)  ل ليبد العزيز اجلحتقيق ع مدارج السالكني    - 1

 ( . 1/147)  سلةاملر الصواعق  -2
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 .لج و  عز ودية هللابمقام عه ذلك ل ثمر اته؛ لي وصفه ائأمس
ملته معا ىل وسيلة إىلا تعهم معاين أمساء هللا»ف سالم:لابدعن ال العز بق
 1«.ل توكوالبة، حملوا بة،اء، واملهاالرجوف، و ن اخل، ما مراهتثب

ا وأن هذٌث، بع اخللقجياد الكون و ن ظن أن إمَ  تعاىل على د أنكر هللاوق
ْم اكُ ْقنَ لَ خَ  اْم أمنََّ تُ ب ْ سِ أََفحَ  :}وعال فقال جلفاته؛ صؤه و ه أمسااب أت اسدالفملعتقد ا

َنا اَل  ُكمْ َعبَ ثًا َوأَنَّ  َرّب  الَّ ُهوَ َلَه إِ  إِ اَل  قّ احلَْ  َعاىَل اللَُّ اْلَمِلكُ فَ ت َ ( 115)َن و ْرَجعُ ت ُ  إِلَي ْ
 (. 116-115نون:املؤم) {ميِ ِش اْلَكرِ رْ اْلعَ 

 

 
ىن  ساء احلمساأل عن  نقال  . (77ص م )سالدالبع  زعل ، لمال واألع  والألق احل ا ل، وص األحواف و ر املعا شجرة -1

 . ( 121ص) ن لغصا لعبدهللا 
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 لألو ث ابح امل
 1  اتالصف يم قست

 مه؟عدو  تو ب ن جهة الثم لوجز ع هللا صفات  قسيمن تسم ميكىل كم قإ .1640
 قسم إىل نوعان :نت

  ، ملسو هيلع هللا ىلص ه ها له رسولأثبتو نفسه، أ لهللا هاتبثيت أال يوه: ثبوتيه صفات. أ 
وكلها  من الصفات،ا هستواء وغري وااللنزول والوجه وا لمعوالياة حلاك

  الكتاب  ا يفعليهوص نصاملات لصفب ا، وهي أغل لادح وكممصفات 
 . له سبحانها اهتثبإ ع جيبالنو  وهذاة، والسن

،  ملسو هيلع هللا ىلصه ولرس هناه عنف وأ عن نفسه، ا هللا: وهي اليت نفاهبيةلفات سص . ب 
  نوعهذا اللواجب يف او  ،نقصفات ص ا هوكل  م، والظلم،النو و  كاملوت،

 كَ بّ رَ  مُ َيْظلِ  َوال}:ىلتعا الضد، فقوله إثبات كمالع م نفي النقص
ضده    وثبوت  ،لم عن هللاظال نتفاء اب نيجب اإلياف(، 49: لكهفا)  {ًداَأحَ 
 ال ظلم فيه.  و العدل الذيوه

 ا؟هتو ثب دلة ل من جهة أز وجع ت هللاام صفيقس ت نكميقسم  كم  إىل .1641
 نوعني:إىل  ا ، ة ثبوهتأدلار عتباب منقس ت
واخلرب  سمع ال الا إاهتىل إثببيل إال س يتات الوهي الصف ية:صفات خرب  - أ

 . (ةيقل نعية أو ت مسصفا)ى  مّ ، وتس ملسو هيلع هللا ىلص وله سن ر ، أو عهللاعن 
 

ن  حممد أما سنة، تاب والالصفات اإلهلية يف الك كتاب:   جعةمبراح نص هذا اجلانب ا لفهم يف ازيد من مل  -  1
 . نيحممد صاحل العثيم :للشيخ  احلسىن  وأمسائه املثلى يف صفات هللا شرح القواعد : ، وكتاب اجلامي
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  :ةيّ ل فعات صف ونتك د وق جه، واليدين،كالو   :ذاتيةفات صقد تكون و 
 . والضحك  ح،كالفر 

يل  ا الدلباهتثك يف إاليت يشت  ت افصالوهي  :ةلية عقصفات مسعي -ب 
 .عقليي( والدليل المعي )النقل س لا
  صفات د تكون والقدرة، وقم، ل العو  ياةاحلتية: كذاصفات ون د تكقو 

 .طاءعاإلكاخللق، و   :ليةفع

 عاله؟فوأ  هللاات بذ  تعلقهاصفات هللا ابعتبار   تقسيم نكمي كم قسم   إىل .1642
 : اعو نأ ةثالثعتبار إىل اال ذافق ها و تقسيمه كني
  ك نفال ت صفًا هبا، فهيال هللا متيز مل يزل وال يت لوه ي ا: ةت ذاتياصف -أ 

 . اىلنه وتعسبحا عنه
 ك،لذوحنو  نيديال، و جهلو والبصر، وا مع،الس ياة، و لقدرة، واحل، واعلملاك

 .دائمالذات ل  مة ز مال اهنأل  ،(ةزمالاللصفات اهذا النوع ب     )يسمى و 
شاء مل  ن ء فعلها، وإشان إ  مبشيئة هللا  لقعتت اليت يهو  :ليةصفات فع - ب 

 ئة. يش سب امل لها، وتتجدد حيفع
، رحضب، والفلغا، و اء الدنياول إىل السمالنز ، و رشالعلى تواء عكاالس
 ت االختيارية(. الصفا)    ى ب تسمو ك، والضح

  ، وابعتبار ذايتة صل الصفعتبار أاب: نعتبارياب ةلي عتية فصفات ذا -ج 
 .عليعل ففلاد آحا

ال ز ي ل والن هللا مل يز ؛ ألر أصلهبا ذاتية ابعت فةص –ثاًل م –لكالم اف
 لقتعلكالم ين ا؛ ألصفة فعليةلكالم، فهو اد اآح ار عتب اب ا، أما تكلمً م

 نه. سبحا ئتهمبشي
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 ىل؟عا ت هلللية فات الفعابط لفهم ومعرفة الصو الضه ما .1643
ا  ذإ بيغضء، و اش ذاحم إير  ول:فنق يئة،ش ّيد ابملأهنا تق صفات الفعليةال ط بضا
 ء. ا شاكتب إذ، وياءش

هو  ل ، بشاء إذا م ويعل  شاء،  ذاقدر إ، فال نقول: يات الذاتية صفخبالف ال
 حوال.ألع ايف مجي ير نه عليم وقدسبحا

 ؟جلالل هلل تعاىلال واماجل م لصفاتيتقس  وضع كنميهل  .1644
 : نوعان هوو م، نع
 ةغبر والالق خلاة حمب قلبال ث يفتبع يتصفات الوهي ال :لمافات اجلص – أ

 . ةأفوالر  ة، واملغفرة،ك صفة الرمحذلتعاىل، ومن نه و ه سبحاعند مافي
ة هللا جل  فخماالقلب يف اليت تبعث  صفات ال هي: و اللاجل اتصف – ب 

 لقهر.ة، والقدرة، واالقو  ةفص  ك ومن ذل ،يمهظوتع الوع
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 ن احث الثبملا
 بط يف واض

 فاتاء والصمسأل ادراسة 

 ؟ نوانهبذا الع دصو قاملما  .1645
 ام ، وفقوصفاته العليا احلسىن هللاحيح ألمساء الص الفهم لق بكيفيةعيت ما بيان وه

 مة.ألف افق فهم سل وو  الصحيحة،سنة وال ، زيزالعلكتاب يف ا ورد

 والصفات؟األمساء جانب  يف  ةواجلماع سنةهل الأ هبمذما  .1646
   ط:قانثالث  ىلإ جهو تيا هبهم فيهمذ
 ت.اإلثبا يف/ 1
  النفي. يف /2
 ه. ليل خبصوصد هيد ف يرِ مل ايمف/ 3

 ت؟م يف اإلثباقوهلما  .1647
ه  ته له نبيأثب  به، وماكتا  يف ات لصفوا ألمساءمن ا نفسهله أثبت هلل تعاىل ما هم يثبتون 

  ن هللا نون أبؤميُ  ثيل، بلف وال متتكيي الو  لال تعطيو يف  حتر غري ن، ميف سنته  ملسو هيلع هللا ىلص
 والبصري .  معليالالسميع يء وهو ش لهثليس كم اىلتع

 ي؟فنال يف  مهلقو ما  .1648
سنته،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص بيه نه اه عنكتابه، وما نفن نفسه يف  ع اىل ما نفاه تععن هللاهم ينفون 

 لضد.ال اكم  ات إثبمع 
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 ص؟ لنيه ايُرد ف مل عمل مع مايف الك .1649
،  ناهمع يففصلون ستوي، هفونين ظه واللفن و ال يثبت فإهنم صوصهخب يللد فيه در  يما مل

 وه. دّ ر  لطباه الب  دريإن أق قبلوه، و احل بهن أريد فإ

 ؟  ثيل(مت تكييف، وال  تعطيل، وال  حتريف، والن غري ىن: )مما مع .1650
ء األمسيف ا ةلسنذهب أهل اسياق ما يف جدً  همة م بعةألر لحات ااملصطه هذ
 .اتهفاجب معر و ، و لصفات وا

 1ف. ريح ول: التلب األاملط

 ؟ة اللغيف  ف( ريح )الت عىنما م .1651
   لتغيري.لغة: ا هو

 ؟حصطال ال ا يف يف( عىن )التحر ا مم .1652
 املعىن.ابلداللة  ينداللة، ونع ا أوص لفظً تغيري الن هو

 ف؟ التحريقسيم  ن تكمي م قسم إىل ك  .1653
 ن:  قسمايف حر الت
عه م وقد يتغريته،  حركرّي تغ منه، أو نقصأو يُ ، يهف زاد ن يُ أبنص ف للفظ الحتري - 

 .  ريتغي وقد ال، ملعىنا
 على ما هو  فظل لا يبقى نأب لنص،يف داللة احتر  هوالنص، و ملعىن  يفر حت  -

هو  ي ، أليهع دلي ال يقحم فيه معىنالصحيحة و  ته ن تسلب داللولك عليه،

 

 ( 59ص: )  لتميمي مد بن خليفة ا ت حملاء والصفامعتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمس  - 1



544 
 

 1. الباطلِ ملعىنا عن معناها احلقِّ إىل اتفسرُي الّنصوِص وصرُفه

 ملعىن؟ا  ري ياظ مع تغلفتحريف لأل ى ال عل لةلداة ااألمثلما  .1654
 لة:األمثك تل من 
وُلوا  قُ وَ :}تعاىل لهقو ل داليهو ف حتري ملعىن،ذي تغري معه االفظ ل لا ف حتري - 

فزادوا   (حنطة) واالحرفوه وقف، وب نا الذنعأي: حط  ، ( 58البقرة:) {ِحطَّةٌ 
علماء نون  يسميها الىن، و ومعظًا لف النصالنون حرفت نون، فهذه لا هذه

 ود. هيال
(  54عراف:األ) {شِ رْ عَ لْ اى َوى َعلَ ْست َ  امثَّ  :}ىلقوله تعال مية يف اجله ر حت - 

 صوهبا يكون قد تغري النالالم، ه دوا فيزا، ف(ىلستو ا) :مهلىل قو إ رّفوافح
   م اجلهمية.العلماء ال، ويسميها عىنوملفظاً 

بعضهم  فهر فح (164:النساء) {يًماى َتْكلِ ُموسَ  اللَُّ  لَّمَ وَكَ :}ىلتعايف قوله  - 
 . تعاىلهللا عن مكالصفة ال يلنفوذلك لفظ اجلاللة،  بنصب

 ؟للمعىن دون تغيري ب لأللفاظ فالتحري علىة الدال ةلما األمث .1655
 ( 2الفاحتة:) { َلِمنيَ اَربِّ اْلعَ   ُد للَِّ مْ احلَْ  :}اىلعت  قولهيف (احلمدَ كنصب لفظ )

 للمعىن؟  يفعلى التحر الة دالمثلة األ ام .1656
ي ه نيد ليراد ابمل: اقوهلم ىل، مثل تعاهللا اس لصفات لناريف بعض كتح

ك، أو األمر  ل امللَ و نيا هو نز لدلسماء اا ول إىلز لن اب د املرالنعمة، أو القدرة، و ا
 .لك ذة، وحنو أو الرمح

 

 ( 1/201)  صواعق املنزلةال - 1
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ملالئكَة أبهّنا الُقوى  ل اِت الكونّيِة: كَمْن يؤوّ يف اآلاي -أيًضا-ويدخل الّتحريُف 
»الّطرَي« يف ر أبهّنا الُقوى الّشرّيرُة فيه، أو يفسّ  نيَ والّشياط، اإلنسانِ  الّروحّيُة يف
، وحنِو  جبراثيِم الطاعونِ  ( ٣الفيل: )﴾ أَْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْيًا َأاَببِيلَ وَ ﴿ :قولِه تعاىل

 .ذلك 

 ؟ فتحري م الحكما  .1657
 ر.الكف إىل ره صو بعض يف   بهبصاحيصل  د وقريف حرام، حالت

 1  لتعطيلا:  لب الثاناملط
 ؟غةل( يف اللطيلتععىن )ام ما .1658

أي ال   (45ج:حلا){طََّلةٍ ُمعَ  رٍ َوبِئْ  }عاىل:ه تولق همنو ، ريغ تفلواخالء : اإللغةوهو 
ٌي طل ( أي خل مع قرب: ) عنعل، ومنه قول اأبهلها العذاب  حللولا هلد ورا

 .يل حلمن ا

 ؟طالحصاال  لتعطيل( يف )اىن عما م .1659
 فاته.  صو أمسائه   عن ىلاع تهللا إخالء 

 ل؟ طيقسيم التعت كنقسم مي كم  ىلإ .1660
 :  اضً ان أيالتعطيل قسم

 كلها.    وصفاته  عن أمسائهتعاىل هللال يعطمن ل ، مثيكل   يلتعط - 
   2 تعاىل.ت هللاأو الصف ءمسابت بعض األن ال يث، مثل مجزئي يلعطوت - 

 

 (2/268) ة اللهفان إغاث : كتاب  -  1
 (17ص: )  ة التميميبن خليف  دحملم ، مقالة التعطيل واجلعد بن درهم  - 2
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 تعطيل؟ لا مما حك .1661
 لكفر.ا إىل ه صور   عضحبه يف ببصا يصل دوق ل حرام،طيلتعا

 1يف  كي تث: الالثطلب الملا
 كييف؟لتملقصود ابا ما .1662

وجه   ةكذا ، وكيفيكذا و   هللا يد فيةكيقال:  ي أن ، أيصفةلا ة كيفي  هو حكاية
   .ذا كذا وكهللا

 . لثحقيقة معينة من غري أن يقيدها مبما هو: جعل الشيء على  وورد أيضا

 ؟ : من غري تكييفمن قوهلم يف صفات هللاسنة أهل الذا كان يقصد ما .1663
م ف( أهنكيي لبشر، وليس املراد من قوهلم: )من غري ته اكيف يعقل   ريأي من غ

فإن كل شيء البد أن يكون على كيفية ما، ولكن املراد ؛ ينفون الكيف مطلقاً 
 ه ه إال هو سبحانلكيف؛ إذ ال يعلم كيفية ذاته وصفاتاب  ينفون علمهمأهنم 

 ؟ يفلتكياحكم  ما .1664
 كفر.ال صوره إىل  بعض صاحبه يفبرام، وقد يصل هو ح 

 2لتمثيل  ا  بع:االر  طلبامل
 ما تعريف التمثيل؟  .1665

 .ثيل لغة: هو الند والنظريامل

 ؟ ابلتمثيلصود املق ما .1666
 

 ( 27)ص:  ، البن عثيمني اعد املثلى لقو ا  - 1

 ( 27: )ص  املثلى القواعد  - 2
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  مثل وجوهنا. هللاوجه ، أو نامثل أيدي يُقال: يد هللا  اثل، كأنمم ات بثهو إ
 .فات املخلوقنيثل صاد يف صفات اخلالق أهنا مهو االعتقأي 

 1  شبيه؟أو الت ثيل طلح التممص استخدام أيهما أدق يف التعبري، .1667
 .( أوىل ملوافقة لفظ القرآنثيلالتعبري هنا بنفي )التم

 ( 11الّشورى: ){   ْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ لَ } : تعاىل لاق
 .  ( 74النحل: ) {َفاَل َتْضرِبُوا هلِل اأَلْمثَالَ } : وقوله تعاىل

 ؟ه سبحانيف صفات هللا األمر يف اعتقاد بعض الناسهذا مثال ما  .1668
 . عن قوهلم علواً كبرياً هللاومسع كسمعي، تعاىل  ،يديملمثل: له يد كل اقو له مثا

 . ةتمثيل والتشبيه هنا مبعىن واحد، وإن كان هناك فرق بينهما يف أصل اللغالو 

  ؟وأمسائهيف جانب صفات هللا  ثيلالتم  كمما ح .1669
 الكفر. به إىلصاح ب صليقد و  حرام،و ه

 

 ( 64ص: )  التميمي بن خليفة   حملمدصفات لاة يف توحيد األمساء و عمعتقد أهل السنة واجلما  - 1
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 الثبحث الثامل
 ات لصف مساء وااأل  هم فيف  دقواع

   :لقاعدة األوىلا
 ،لثبات مفصّ إ ب والسنةالكتت يف اثباأن اإل)

 1  مل(في جمأنه ن النفيب غالو 

 اعدة؟لقلى هذه اع  ةاللدا األمثلة ما .1670
 :قوله تعاىل ،نهللا يف القرآ اءفصل ألمساملثبات إلا أمثلةفمن 

   ، (22شر:احل)  {ةِ دَ اهَ َوالشَّ  بِ يْ غَ لْ  ا َعاملُِ  ُهوَ ِإالَّ  َلهَ إِ  ِذي الالَّ  اللَُّ  وَ هُ } -
 (  255:البقرة) {ومُ يّ قَ الْ   احلَْيّ الَّ ُهوَ إِ َه  ال إِلَ اللَُّ } -
ُن  مِ يْ ُمهَ ْؤِمُن الْ اْلمُ  اَلمُ  السَّ ّدوسُ ِلُك اْلقُ َو اْلمَ ِإالَّ هُ َه لَ ي اَل إِ َو اللَُّ الَّذِ هُ } -

 . (23:ر احلش)  {ْشرُِكونَ يُ ا   َعمَّ َن اللَِّ ا حَ  ُسبْ بَّاُر اْلُمَتَكربُِّ  اجلَْ يزُ زِ عَ الْ 
 تعاىل:له قو  ،ات صفال صل يفملفت اثبااإلومن 
   ، (119املائدة:) {مُ يَعظِ ْوُز الْ فَ َك الْ وا َعْنُه َذلِ ضُ ْم َورَ ن ْهُ  عَ ِضَي اللَُّ رَ } -
 . (54دة:املائ)  {ونَهُ بّ  َوُيُِ بّ ُهمْ ُيُِ  } -

 نفي؟ ة يف الهذه القاعد لة علىاألمث ما .1671
  { ءٌ يْ شَ  ِلهِ لَْيَس َكِمثْ }:تعاىلكقوله  ا،ذهمل يف جي د القرآنجن  النفي،يف
  ه ولوق ،( 4خالص:إلا){ا َأَحدٌ وً ُكفُ  َيُكْن لَهُ  َوملَْ }تعاىل: له و وق، ( 11ى:شور ال)

ي  لَ ْل تَ ْعَلُم هَ }تعاىل  . ( 65:مرمي)   {اُه مسَِ

 

 ( 1/261)  ية ، البن تيمة أتسيس اجلهمي قض ن  -  1
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 ؟ يةبعر ال غةلل  قفسلوب موااألهذا  هل .1672
هذا   منه، و ة فيللغيب ا أسالامالً ح ني املب يبان العر سل ابل رآن نزلعم، فإن القن

 من  لهن ثبتو بات، فيثإليف اّلوا فصلوك ملا ٍد منأححة وا يف مدغبلا أإذ أن العرب 
  نه نقص عفي اليف ن لونعوا، وجيمافصيل ما استطالتلى وجه مال عصفات الك

هل ك، فمنهج ألو ململك ا هذلك ألن ب أحقّ  ، وهللا عظيموالت دحاملأبلغ يف  ذاوه
 ب.العر لغة قواعد ق مع فتوا، وممع هللا ب داأل وكل س اٍر على ج ذلك  ة يفسنلا

 ن؟  القرآ بية يف مة أو أغلائدة يقطر الهل هذه  .1673
  ية، بو نالية آنلقر ا ى الطريقةعل غالب هو المل ي اجملفالناملفّصل و  ال، فاإلثبات 
 .صلنفي مفو ت جممل ابثن إ القرآولكن يقع يف

 املفصل؟في لنل وا جملمت اثباما مثال اإل .1674
ويف   ، (180عراف:األ) {ىَن سْ اُء احلُْ  اأْلَمسَْ َوللَِّ } :اىلتع له مساء قو ألا يف  لهامث

 ل. مألكا أي: الوصف، (60:النحل ) {َلىعْ اأْلَ  اْلَمَثلُ  َوللَِّ  }اىل:قوله تعالصفات 

 لقرآن؟ا  يف ي مفّصال أن أيت النف ميكنهل  .1675
وله  وق (49:كهفال) {اً دحَ أَ  كَ ِلُم َربّ َيظْ  الوَ }:ه تعاىلقول يف القرآن ، ومثاله معن
 (. 255رة:بقال) {موْ َوال ن َ  ةٌ نَ ُه سِ ذُ  أَتْخُ ال}عاىل:ت

 املفصل؟  يمن النفماذا يتض .1676
 مراً تضمن أال يي لذ: اأي-ض حملالنفي ا ند؛ أللض ا مالك  من ثبوت ضيت

 دالل نقصاً تيف موضع االسكون ، بل ين كماالً و يك فالبشيء،  ليس  -اً ثبوتي
 . نهع ىلهللا تعا نزّهيُ 
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 فق ما سبق؟ا و هقرير مكن تملة االقاعد ام .1677
ال الضد، كمن ثبوت  آن فإنه يتضمالقر  فّصل يفي من كل نفأير ر تقن ممك
ال  وَ  ةٌ نَ ُه سِ  أَتُْخذُ ال:}اىلتع له وقو ، عدله  اللكم {ً داحَ ّبَك أَ  رَ ِلمُ ظْ يَ ال وَ }:لهو فق

 . تهوميقيته و لكمال حيا {نَ ْوم

 انية:  لثقاعدة الا
 ذات( ال يف ل قو ل كا  تا الصفيف  لقو لأن ا)

 عدة؟ لقاتوضيح هذه ا ما .1678
ته  ذا يف عاىلوت ه سبحانه وهو منزّ لذوات،  ال تشابه اااتً ه ذسبحان هلل نعلم أن
ن دم الذية بين آاع عامبل إبمج مني، ل س امل اع ة له إبمجبت وذاته اث ،لقهعن خ

ات؛ ذلا يفكالقول اته  صفقول يف لن افإ ، اىلانه وتعالرب سبحد و ن بوجو رّ قي
 للذات. ةواتبع سبةانم ات فالص نأل

 من؟  اعدة رٌد علىالقهذه  .1679
ذوات،  لن انزهة عامل ات لذا اتو بالذين أث  ة ملعتزلهمية واة رٌد على اجلعدالقاهذه 

 .لوقنيملخات ون كصفاأن تك-نا يتومهو مثلم -تلزم تس ا هنالصفات أل واونف

 عليهم؟  يف الردّ ك .1680
ه صفات ال  ل تكون  أن مز يل ه ن فإ ،ت الذوا ه بشات ااًت ال ذهلل ا أثبتمم: كاليُق 

 لذات.ول يف ات فرٌع عن القفاالص ول يفالق الصفات؛ فإن ابهتش 
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 :ثةال ثلقاعدة الا
 (خراآلض ل يف البعقو لصفات كالاعض ول يف بلقان  أ)

 دة؟هذه القاع معىن ما .1681
مثلها،  ها ري ل يف غان يقأ زميل ات هللا فة من صفصف ييف أقول  يين أن أتع
 ا. نفي ، إثباات أو احدفات و الص يف لقو الن أل على دي ذاوه

 ى من؟علرّد  فيهادة عهذه القا .1682
لذين م اية، وحنوهر شعة من األياتفلصة اكلمتلى نفاة مع هبا دعدة ير هذه القا

ا  يف إثباهتورأوا  فات صض الا بعو فهاً، ونا تشبي  يروا فيهات وملالصفض ا بعتو أثب
 . و ذلك حن و أ و حدواثً، أماً و جتسيأهاً بيتش 

 القاعدة؟ذه يف ه لرد ا  مهفن  يفك .1683
 لوقني.خت املامن صف ادة؛ ألن الغضبر ل ابإلؤوّ  يُ : إن غضب هللاقال من

 رادة. إلاب  وق يتصفل خملواه: ل لاقيُ 
 ني.ادة املخلوقكإر   ليست هللا  دةقال: إراذا فإ
 كغضبهم.  لك ليسه كذنبحا به سضغل له: و قي

 بعةاالر  دةاعلقا
 ( ية كيفياهتاانح  مننظرٌ و  ،اهنيعام ةن انحيم ٌ رظ نصفات هلا الن  أ)

 ؟ عدةلقااتوضيح هذه  ما .1684
مها من ل فنعن وجه، و د هوجمن ته اهللا وصف اءأمس ن به منعلم ما ُأخربان ا أنن 

رضى   الىنمع نعلمو  احلكيم،عليم و والبصري والميع الس  ىنعل ممثملعاين؛ ث احي
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 اخللق.و درة لقواع لغضب والسموا
 ت.لصفاذه اة هيفيك  و: وه، روجه آخ من اهن ال نعلملك 

 دة؟قاعل اء يف هذه العلمما قول ا  .1685
،  بواجان به يإلاو  ول،جمه  م، والكيف علو ء مااالستو ك رمحه هللا: »القال م

 1ه بدعة«.عن والسؤال

 ؟ةيفالكية فملعىن مع معر هم ازم بني فتال من  اكهنل ه .1686
  هللا  ن أل ؛ نعتلكيفية ممابلم عالن ألفية؛ لكيعلم ابل واعىنملاببني العلم  مال تالز 
لغة ب لرآن نز ي ممكن ألن القغو عىن اللمللماً، والعلم اببه عه ال ُُياط سبحان

 . ةربيلعلغة الا يوه، عاينمعلومة امل

 امسة: اخل ةالقاعد
 2  واشرتاك( مجالصار فيه إر لظاها لفظ  أن)

 دة؟اعهبذه الق دو قصما امل .1687
من جهة  ن، آر قلا يف ظ الواردةاأللفل مداخهناك استلى أن عبيه تن الا يُقصد هب

 ل.لباطحلق، وجهة اا

 ؟تالصفا ايتآ لقاعدة يف ا صحيح هلذهلف الفهم اكي .1688
 مراداً؟ ليسو اد، أر م صصو النهر اقيل: هل ظإذا 

ن ظاهر  إف، وتعاىل  سبحانهابهلل عىن الالئقر املاهابلظ د: إن ُقصقيل 
 

 . ( 57، 56/  1)  آلجريل  شريعةال ، (310) "رقمأخرجه الدارمي يف "السنن"   - 1
 ()العقيدةثالث  اجمللد ال -جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  - 2
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 وص مراد.نصال
 ه. عن هز نم نهحا  الرب سبىناملعا ذه نشبيه، فإهر التاابلظد صقُ  وإن

 ؟هباطل هلل سبحان الم جعل املعىنما حك .1689
  ه ألن ؛ لنصوصا رهظاهو طل املعىن البهذا ا لن جُيعوز، فال يسلم أجيهذا ال 
 عنه.  هن بحا سهللانزه كتاب ا ي راً، وهذا ممن كفرآالق رهيكون ظا أن هيلزم من

بصفات   لثيالتم ص هوالنصو  يعتقد أن ظاهرمن ظهر غلط  كيف .1690
 ؟من خصائصهاملخلوقني، أو ما هو م

  :يغلطون من وجهنيهؤالء 
ل خيالف  للفظ، حىت جيعلوه حمتاًجا إىل أتوياترة جيعلون املعىن الفاسد ظاهر ا

  .الظاهر وال يكون كذلك 
 . لم أنه ابطظ العتقادهفظاهر الل  ون املعىن احلق الذي هودّ واترة ير 

 ة؟داعهلذه الق ما مثال هذا التقرير  .1691
لم عبدي جعت ف :يقول هللاال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ) : قيف الصحيح  ما وردمثاله 

أما علمت  :فيقول ؟وأنت رب العاملني رب كيف أطعمك  :فيقول ؟تطعمىن
فلم   تعبدي مرض .جدت ذلك عنديو أطعمته لو أن عبدي فالاًن جاع، فل 

أما علمت أن  :فيقول ؟نيرب كيف أعودك وأنت رب العامل :، فيقولينتعد
   (2569) رواه مسلم (.، فلو عدته لوجدتين عنده عبدي فالاًن مرض

حانه مل يرض، وال جيع، ولكن مرض عبده وجوع  وهذا صريح يف أن هللا سب  
مته  عه، مفسرًا ذلك أبنك لو أط، ومرضه مرض عبده فجعل جوعه جوعه

فظ  لث يف احلدي ولو عدته لوجدتين عنده، فلم يبق ذلك عندي، ت لوجد
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ظ  املعىن احلق الذي هو ظاهر اللف ة يف رد، أو مسارعلُيتاج إىل أتوي
 .لالعتقادهم أنه ابط

واجمليء، والرضا، واحلب، وغريها من   االستواءقال يف صفات: ومثل هذا ي
 سبحانه. ت اجلليلة هللالصفا

 :  ةسدسادة الالقاع
ه  لفظى، وما مل يرد بفنيُ  يهنفلم عُ  مات، و ثبسنة يُ والب ا تيف الك تهلم ثبو ا عُ م أن)

 (. توقف فيهنه يُ إف  ادثةملة احلجملاأللفاظ اوال نفي من إثبات 

 ة؟ دعاه القهذ ح يتوضما  .1692
ين لقرآان كان النص  إإال ؛عن هللا ينفي نقصاً  الأن املسلم  علىتنُص  قاعدةال

 ح به. رّ ص

 ؟رماأل ذاه ثالما م .1693
سلمني، لكن  د املنع دهيبو  يح حر صأم ، جلهلن اع ه  منزّ هللاأبن  ولن القإ

نه  بحاي عن هللا س ه منفأن ، مع و السنةأ يف القرآناجلهل مل يرد  بنفي  ريحالتص
 .  هلاجلمنزه عن ل على أنه د منفسه ابلعل  وصف ه ملا سبحانه أن مل عفن، عاىلتو 

 القاعدة؟  ههلذ ثناءستهل ورد ا .1694
:  ملسو هيلع هللا ىلص يبلنا لكقو ،  ضداداأل ذه ه يح ببعضابلتصر  ةص اتر نال يتأي قدف ،عمن
ع  ومهللا موصوف ابلبصر، إن ف . (4141اري )رواه البخ كم ليس أبعور(بإن ر )

ى  عل  رصبف ابلوص نمأن مع ور( أبعليس ربكم ن : )إملسو هيلع هللا ىلصالنيب  الذلك ق
 ه عن ذلك.زّ نم ه يعلم أنه فإن  لكمال،جهة ا
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 عي؟ر نّص شها يففات مل يرد صل مع ا العمم .1695
  اليت  لةاجملمثة حلادا ظفال من األ نكا نا  نولك ،شرعيف ال د ير  ملالذي اللفظ 

يف ابتداء قفون أهنم يتو سلف يف هذا ال طاًل؛ فإن طريقةًا وابحقمل تحت
بل،   قُ ابً صواان إن كعىن، فيف املن تفصلو يس مث جندهم فظ، لل اذا استعمال ه

 .1لحيث األصن مقف فيه و تيللفظ فإنه  ما ا، أردّ  ابطالً   كان  نإو 
 ؟ع ر لش يدة على الحات اجلدملصطاأمثال هذه  ام .1696

 هة. جلسم، اجلز، ايل: احلمث

 ديدة؟جلا تحاطلاملصام استخدن ميك مىت .1697
به  أبس ال م، فهذا حهح ابصطالالصطالد خماطبة أهل اعنيكن استعماهلا  

 ها.حنو سم و اجلو  ةهاجلفظ كل   لك ذو  اظرة؛عند املن

 ة السابعة: اعدالق
 (صوالتخصي فةضااإلقيقة عند ل يف احللتماثال يستلزم ا طلقاملاالسم  يف  ك الشرتا)ا

 دة؟ القاعذه ا توضيح هم .1698
  يف مثل نفته النصوص  ذيس هو التشبيه الليطلق املم سالا ك يفتااالش أن

 ( 11رى:لشو ا( { ْيءٌ ِه شَ لِ ِمثْ ْيَس كَ لَ  }قوله:

 ل؟ثاابمل اذه ا توضيح م .1699
 { ْنهُ َرُضوا عَ  وَ مْ  َعن ْهُ َي اللَُّ َرضِ }ال:فق ،ابلرضاه س نفف انه وصهللا سبح - 

 ( 119ئدة:املا)
 

   ( 423) : صفحة   نب يفاجلا ذاه ل يف قو ال  تفصيل  - 1
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  { هُ نْ عَ  واَوَرضُ } فقال: ،قنيو خل ا إىل املرضلة اف صفا أضاضوأي
 ( 119املائدة:)

 { ِصريًايًعا بَ مسَِ  نَ َكا  للََّ  اِه ِإنَّ ْم بِ يَِعُظكُ  نِِعمَّا ِإنَّ اللََّ }نفسه:عن  وقال تعاىل - 
 ( 58النساء:)
نْ قْ انَّ َخلَ إِ } :عبده نال عوق تَ ْمَشاٍج ن َ أَ   نُْطَفةٍ  ِمنْ انَ سَ َنا اإْلِ َناُه َجَعلْ يِه فَ لِ ب ْ

يعً   ( 2:ن نسااإل) {ريًاا َبصِ مسَِ
عن ال وق ( 43:األحزاب) {ِحيًما رَ ِمِننَي اِبْلُمؤْ َكاَن َو }:وقال تعاىل عن نفسه - 

َعِنّتْم  اْيِه مَ  َعلَ زِيزٌ عَ ْم كُ سِ فُ ْن أَن ْ َرُسوٌل مِ  ُكمْ َء ا جَ  دْ َلقَ }:  هللا رسول
 ( 128لتوبة:ا ) { ِحيمٌ ُءوٌف رَ  رَ ُمْؤِمِننيَ لْ ْيُكْم ابِ ٌص َعلَ يَحرِ 

 اعدة؟لقه اهذهم الضبط يف ف  يفك .1700
نفته   و التشبيه الذي ه سيللق ملطا يف االسمشتاك ن االأبحينما نعلم 

ه  دوجو  اإمن د خارجي،س له وجو ليلق ملطاسم الايف  اكشت اال وص؛ ألنلنصا
 ني.يص والتعيصتخال ضافة و طه: اإلمن شر ي جود اخلار جو ين، والٌد ذهوجو 

  حياتنا؟يف  ملةلفاظ املستعألامع  ضيحهاو ت ام .1701
 بة. احملل: قيذا إ

ج لزو ه، أو ا، أو األب البنيهبأللد الو ة ل هي حمبهنا؟ هحمبة ي فهل فهمنا أ
 ؤمن؟مل ا  هلرب لعبدو حمبة اأ به،لر   نؤمامل حمبةي و هأه، لزوجت
فت ؛ فإذا أضينيتعفة وال ال إضايها و ف صال ختصي ةدفظة جمر هي ل إذاً:

 ني لرهبم.نماملؤ حمبة  ت:ل قف
 . ده لعبحمبة هللا  ل:قي أو
 ر. قلت: حمبة زيد لعمو أ
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،  لفاً ثة خمتلثالقامات ااحملبة يف امل  ىنعم كون ص يصيفة والتخاإلضا فعند
 فة كذلك.تل خم يقةقاحلو  ةاهياملو 

 ؟عض الفرق ب لرد على يف ا قاعدةلذه اه دمخ كيف نست .1702
ء  جا ما يلكتاب، أو فا  يفه هللافوص يذال عيم اجلنةنن إ يُقال: لك أبنكن ذي

 الدنيا.  ع نعيمتك ميش كثري من األمساء   يفية بو النيف السنة 

 ى هذا التقرير؟ علالشرعي  لاملثا ام .1703
ألن  ؛ امر الدنيخكنة ليس  اجلر كن مخ، لر(ا )مخنيالد ويف)مخر(، نة يف اجل

ُر  ْيسِ ُر َواْلمَ مْ اخلَْ  امنََّ إِ ا الَِّذيَن آَمُنوا هَ ي ّ أَ  ايَ }  اً: جس ر بل مساه  ا ّم مخر الدنيذ هللا
يه  جممع عل  اوهذ (90: دةاملائ){َمِل الشَّْيطَانِ عَ  ْزاَلُم رِْجٌس ِمنْ اأْلَ وَ ُب اأْلَْنَصاوَ 

السم  ا أن لدنيا معا يس مثل مخرل خرةاآل رمخ لضرورة أنابلمني، فاملس بني 
 خرة. اآل نعيم يف اضيأ ذكرتو  يا الدنت يفر كء اليت ذُ امسه من األوغري د، احو 
،  تتماثل احلقيقة مر وملاخلمر واخل بنيطلق املسم تاك يف االصل اشمثلما: حف
ون   تكأال ق العبد ح يفامسها  وجاء   هللاإذا أضيفت صفة إىل ىلأو ب اب منف
 فة كالصفة.صلا

 ؟ هلل االرضو  فات الغضبصن ينفي ملن كيف التبيا .1704
تصف  خلوق ياملجة أن حب  هو وحنرضا لاو  كالغضب  عض صفات هللا بفي من ين

  يف علم هللا؟  لك قو ما  ، يُقال له:هاً تشبي زمستل ن إثباهتا يأو أ هبا،
 نأ ة معقدر  هلل وأثبت، اً لوق علمللمخ مع أن ،هلل علمًا يليق به تثب تُ أمل

ت  من ثبو  رأشهو رف عأ  للمخلوق ةة القدر فص وت قدرة، بل ثبللمخلوق 
 ة الغضب.فص
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   خلوق!كقدرة امل  يسلباري ل ا ة ر دق إن :الذلك إن ق ومع
 لرضا. الغضب واصفيت ول يفلقك اال له: فكذلقفيُ 

 يهم؟ د عل ر كيف الف -نفاة الصفاة - ةلتز عامل من ان كان النايف هلإ .1705
 : هلقال لك يُ ذلصفات، كا كللذين ينفون  واجلهمية ا  ةعتزلامل نم النايف انك  إن

سم ا شتاك يفا لصحف د،و جو املخلوق مأن  جوداً، معو  هلل أثبت نتأ
 .الوجود

  ه، فإن هللا واجب اعامتن ذا يُعلمدة، وهد واحجو الو تكون ماهية ا أن فإم
 ةن مثة أيفطر لية والعقلالضرورة م ابو ، ومعل خلوق ممكن الوجودملاو  د،وجو ال
 . جوداسم الو  يف كاشت الق مع او خل ود املج و و   لق وجود اخلاايًنا بنيتب

 حلق.ا ، وهذا هو القولوجود خمتلفةلا أن ماهية  وإما أن يقال
 وجود.ل يف الو لقكا  من الصفات  غريهو  مل عاليف  القول كذلك ل: و قايُ  ومن مثة

 !قلو املخ م أن يكون كعلميستلز م لعل : إثبات اليإن قف
   د؟الوجو  ةم أو يف صفسا يف ذلك م ز يل   ملْ : ملِ هل قيل

  الرد؟يف  ن االتبية خالص ما .1706
 لفي كينفات، ومن ه من الصبتيث يه مبا ل ع دصفات يُر ال ضي بعينف من

 ها. نع أن ينفك  دحأ يعيستطاليت ال د لوجو يه بصفة ال د عفات يُر صال

 ثامنةالقاعدة ال
 ( به ىل  أو   لقلوجوه فاخلان ام بوجه لوق ال نقص فيهللمخ  بت ل ثأن كل كما)

 ة؟قاعدله اذه دل علىتمن أين ُيس  .1707
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ياس  قال من وهو  (60ل:النح){ىلَ عْ ُل اأْلَ ثَ مَ  الْ للَِّ وَ  }: عاىله تعىن قولم وههذا 
 .اىلهللا تع حق   يفىلألو ابقياس 

 ة؟لقاعدهبذه ا لق يتعا ضح ملو ملاال ثملا ما .1708
 م. كالال ال ذلك: صفةمث
من   هه من الوجو وجيه بص فنقال وق يف املخل كمال فة  لكالم صعلم أبن ان

 ه. ب تصافابالىل اخلالق أو  اذإ ون يكة، فو صفه ثحي

 ال؟م صفة كمال لكلى أن اعل يما الدل .1709
ي ل وهاكم  صفةب فاً متص ليسلكونه  لعجلية اهألو هللا أبطل  نأذلك: يل دل
أمََلْ   ُه ُخَوارٌ ا لَ اًل َجَسدً ِعجْ  ِه ِمْن ُحِليِِّهمْ ْعدِ ب َ  نْ ُم ُموَسى مِ قَ وْ  َواختََّذَ } :ملكالا
 . (148ف:عرا ألا)  { مْ هُ َكلِّمُ  يُ اَل ُه نَّ ْوا أَ رَ ي َ 

  تصف إلله احلق ياوأن  ،صهعلى نق م دليلٌ كاللاتصافه اب مدعل على أن دف
 كالم. لاب

  َواَل يُ ْبِصرُ  َمعُ سْ  يَ َما اَل ُبُد تَ عْ  َبِت ملَِ أَ  ايَ }السالم: هليإبراهيم ع ولق ك يفوكذل
ًئاَك شَ يُ ْغيِن َعنْ  َواَل  وهية لأ بطالن لىراهيم عبإدل تث اسيح (42مي:مر )  {ي ْ

   صر.بت تسمع وال ا ال بكوهن ناماألص

 ه؟نسبق بيا  انتج ممستن ماذا .1710
يف   ت قدرة كمااللاو ر واإلرادة صلبواع سملكالم والان أ ا ج اآليت: مبتنستن

 ليتت الصفاكاحقه ليست   كنها يفولهبا،  ىلأوَ أن اخلالق  فنقولاملخلوق، 
 ق. ا املخلو هب تصفي
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 (؟جوهجه من الو و بقص فيه ن لة: )ال قو ييد مبلتقاملاذا  .1711
كمال نها  كلوق، لخل يف املاكمت هي  فالصن بعض األ مهمقييد تال هذا
  ن الصفة عند أ: ، مبعىنشريب ل كماأي: أنه   ،قاً مطل  يس كماالً لو  يفاإض
تبار حال  عاب الً كمارت  انها ص ا كمال! لكها: إهنعنقال يُ  أن  دها ال يكنجتري
  آدم.بين

 ؟ ا هبهللا حد اجب مو لكماالت اأي  .1712
  ملخلوق ا كان يف  ام ه هو:ب ىلالق أو خلفا املخلوق بهتصف إذا ا  لذيالكمال ا

كمال    هو إمنا الذيو  ،مال اإلضايفكلاب قصودوليس امل ،لقطملمن الكمال ا
 ة. إلرادا صفةالتجريد، ك مقام حىت يف
 أي شيء.  ىلإت يفأض ولو كمال،رادة صفة  فإن اإل

 ؟يف اإلضاو  قلطل املاحات الكملتوضيح مصط ما .1713
أيكل  الالذي ص شخل من المأك كل ويشرب أيلذي لشخص ان انعلم أب

والشرب  لكة؛ إذاً: األل ع يهون ف يشرب يكالو  كلل الذي ال أي بيشرب،  وال
 مبعىن مطلقاً، س كماالً ليو  ايفإضال كمل والشرب  األك مال! فنقول:كة  فص
 صاً. نقيق يعترب حقتالد عن أنه

ل كألاى مسألة عل ؤها ين بقاينبجلسمانية ا نساناإل بية تركعألن طبي ؟ملاذا
 .مص يف بين آدقوهذا ن ،النتهى ب شر كل ويأي فلو مل

أن  إضايف، أي: ال كم: إهنما ليقالشرب( وإن و ل ك)األ قصود: أنملفا
ذي  ال بني الكمال وفرق ألساسي،ي القاخلين و التك يثن حنقص ميقتها قح

 . ل اإلضايفامالك  بنيقه، و طالإجتريده و  يف حال ىتحل كماهو  
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 عة:  تاسالقاعدة ال
 ر، خآلا بنفيلم عزم الليست ابلنيني املتقصفلو د ا حت أو ثب  نأ)

 (. آلخر لم بثبوت اعاليستلزم  بلني تقاأحد امل  وأن نفي

 ؟القاعدةهذه  شرحما  .1714
جلهل، ا اءتفان يستلزم اىل ابلعلمحانه وتع سبف هللاصا ابتلم لعأن ا :شرحها

 .لمنيبني املس  فخالل حم يس هو لنفي هنا وامل
أن  ل: و فتق، سالعكريقة تستعمل طف الملخا هبل مذطتبن ردت أفإذا أ 
 . وت اآلخر رة بثبالعلم ضرو  ملز بلني يستتقاملالوصفني ا نتفاء أحداب لملعا

 ات؟لصفا نكر ن يم د علىلر  اها يف نستعمل  كيف .1715
 اجلهل لزم نه عزّ من هللا ن أاتفقنا  اهلم: مل ولنقف لة،املعتز  هبا على ردّ كن أن ني 

 .معل ابل فاً يكون موصو  أن
 لقدرة. اً بصفة اوفصمو ن يكو  أن مجز لز عن النزه عن هللا مأ نا تفقاا ومل

 ؟ ةعدهذه القاساس ا أم .1716
ن: و قانو وه ل،لعق اننية قوابضى قة عل هي مبنيو  اطراديهقاعدة عدة هذه القا

 .(نقيضنيلا م اجلمع بنيعد)
 {نَ و خْلَالِقُ ا أَْم ُهمُ  رْيِ َشْيءٍ غَ  ُقوا ِمنْ لِ  خُ مْ أَ }اىل:ه تعل مثل قو يفذكور ملا هوو 
شيء كذلك  غريمن لقهم تنع، وخمم هم:ألنفس  هملقخبل لقو ا فإن ( 35:طور ال)
 1.هملقخ ي الذ هو  أن يكون هللا عقليةلابلضرورة ا زمع، إذاً: لنتمم

 

تبه  ك   يف وشرحها، عةلسابا  عدةة يف القاي ة التدمر ل الرساإليها يف  فقد أشار  ية ابن تيم ذه ه التقابل ة دعابقم تها - 1
   لسنة. هل الة وأني املعتز ب   في حمك اخلالطواًل، وهم  شرحاً 
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 : ةعاشر القاعدة ال
ير  رع عن تقر ف هو اردو ري من املثنها يف كمما هو أو  ، تافي الصفل بنقو )أن ال

 1 ة(يفمسألة الكي

 قاعدة؟ال ه السلف هذ م هف  كيف .1717
  ثحيعلم هبا من الوبني  ها،ث معنان حية ملصفابم عل ال ن بنيفرقو ي لسلفا

 كيفيتها. 

 ت؟فاالصات ثبإ  شأنهج السلف نفون ملكيف فهم املخال .1718
 ه.يلتشبم از ل تس الصفة يإثبات يزعمون أن  ماملخالفون هل

 ؟ أخطأوا فيهما عليهم فيد ر ما ال .1719
 قما من فرّ أ، فيتهايبكم ستلزم العلة يعلم ابلصفلان أعلى بين هذا م :هلم يُقال

هذا   هلية مل يرِد عفيلم ابلكيعلزم اليست ال عىنملابم عل لاأن  مالتز و مني ني املقاب
 .الاإلشك

 ب؟جلانا اذه خلالف يف سوء ا من أين أتى .1720
علم لواملعىن ابم بني العل ا زمً ك تالاهن نأظن  من ف جاء عندسوء اخلال

،  ابلكيفية العلم يثبتأن زم ل ىنعامل تأثب نه إنأ بعضهم موهتحيث ، يةيفابلك
  ق، خلو املا هبتص كيفيًة خي  الرف إمث جنده ال يع،  الكيفيةيفث مث سعى للبح

 كيفية. مالزماً هلذه ال نهظ يذعىن الهلا املوينفي تبعاً  نفي الكيفيةفي
 .(طلل ممثل معوك ل،ممثطل معل ن كء: )أعلماالقول  هذا معىنو 

 

 ملبحث التايل. يف ا   التوضيحللموضوع تكملة يف   - 1
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 بع: ار ال ثبح امل
 1  ياتف كيأو ال اتصف ت معان ال ثباطرق إ

  ية؟ إلهلات فالصا م يف نظره دنة عأهل السنج نهما م .1721
 ا نظران: يهفات هلم فوص الصنص

 ا. اهتيفيك  ة حيظر من انون -    ة معانيها.    ظر من انحين - 

 الصفات معان يف  : النظر الً أو 
 هة املعىن؟يف جم هضابط عندال ما .1722

 هلها. جدم ها وعنيمعاابلعلم يف ون  هنم يقرّ أ ا: عانيهعتبار ماب مابط عندهالض

 ت؟اصفلل نمعا وجودقدون  تة يعنل الس أه ذاامل .1723
 ص الصفات.صو ن معاين نيعلمو  ألهنم

 ت؟فاالصان عم هذا العلم يف أين جاءهم  من .1724
ك  ء ذلجا بني كما يب املن العر ت ابللسازلن نالقرآ وص نصأن  يه ك فش ال  مما

للغة  ايف تقرر ملى ااأللفاظ عل ذه ل معاين همحب بوجو  فيقررون، ةايت كثري يف آ
 الصفات، آايت  غالبهه و بتا كر  دببت أمران عاىل ت هللا وألن ة، بيعر ال

  مت ك ذل ردببت مرا أه! فلمنامع يفقه  ال نا بتدبر ما أن أيمر رب ورذا ال يتصوهل
 .عقلهوت ه وتفهمه تدبر  ا يكنا أنه مممً ز العلم ج

 ؟بقالسا التقريرى  ليرتتب ع ماذا .1725
 

تكلِّ ني السََّلِف و ة التَّفويض بالمقاب:  كت،  نافعة يف هذا اجلانبل امن الكتب   - 1
ُ
د بن حممود آل  د. حممَّ ،  مني امل

 . حباث ألوامركز تكوين للدِّراسات    : الناشر، ُخضري
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نا  نلسا اين يفملعا منتقرر  املى فات علصص امعاين نصو  محلهذا يقضي 
  .عريبال

 ؟ هذا الفهمأتصيل على   فنالس صحر ل ه .1726
  ؛ آن قر ال ا ننرؤو يقوا ين كانلذا احدثن " :لرمحن السلميل أبو عبدااق نعم، ولذلك 

شر ع ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال علموا منإذا ت انواك  معفان أهنن بن وعثما ن مسعود،ب عبدهللا
م ل الع ّلمناعفت قال: مل،لعواالعلم  نا ما فيهم مواحىت يتعلّ  ها، يتجاوزو مل ت آاي
 1. "اعً يمج لعمالو 

 كن معرفته؟مم القرآن ل تفسري ه .1727
 ه: جو ة و أربععلى آن القر  تفسريعباس: ) نعم، قال ابن

 ،  من كالمها ب رفه العر تع ريتفس  - 
 ،  هالتهحد جبأ رذيع سري الوتف  -

 ء، ا يعلمه العلمريفس وت - 
 2. ب( و كاذفه لمهعى عادمن ف ،ز وجلع إال هللا  يعلمه ال سريوتف - 

ته  حتته إىل خامتمن فا  ابن عباس  حف علىاملص رضتُ ع): هدجما وقال
 (. 11097ين )رواه الطربا (.اأسأله عنهو آية  له عند كأقف

 ة؟عربيال  ع قواعد اللغةفات ميف الص فهم ما ورد ةمثلأ ما .1728
 :  ثالً ولون مفيق ،عاين الصفات م لمونيع سلفال

 جهة. واه املبصل حتما ه معنا وجهال - 
 

 ( 36/  1) ه تفسري أخرجه الطربي يف   - 1

      ( 168 –  164/ 2) للزركشي ، الربهان يف علوم القرآن - 2



565 
 

 ات.سموعامل كاإدر  لسمعوا - 
 شياء. بصر رؤية األلوا - 
 أسفل. إىل من أعلى االحنطاط والتديلل والنزو  - 
 ر.  و واالستقرالعل ه انامع ( ىل ) ع      ملعدى با ءستوااالو  - 

الوضوح  اية غيفمعناه فيه، بل ال كغوي ال إشلل ا ىنعملا يةحله من انفهذا ك
 ان. لبيوا

 الصفات  ةكيفي  يف  : النظراثنيا
 ة؟فييف جهة الكي ط عندهم باضما ال .1729

ك إىل علمها، وذلا  سبيل لنها، والمليت ال نعل اي فها: فياهتار كيبتابعأما 
 ة.يفيم ابلكالعل  دام طرقالنع

 ات؟جودمو لل يةفيالك ةبل معرفس ام .1730
   التالية: ور ماألد حأب الإ ة الشيءكيفية معرف  تُعلم ال

 شيء. برؤية ال -
 ه. مماثل لة يبرؤ أو  -
 .  يةن هذه الكيفعالصادق  ر اأو إبخب -

 سبحانه؟  صفات هللا يف حق ةيفيات ممكنكالة عرفقة ملالساب للسبهل ا .1731
ه، ولن حانسب رهن مل انفإن ، تعاىلهللافات ة صق كيفييف ح منعدمة ذ كلهاال، إ
  يه، عل  هستدل بل حىت يُ مثي  ه نظري أول  سيل نهابحس  ودنيا، وهيف هذه ال نراه
مل  قط، و ف صفةان ابلخرب ته، وإمنا أ اء من صفيش عن كيفية ملسو هيلع هللا ىلصالنيب   خيربانومل
 كيفيتها.   عن ربانخي
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 ه؟الواجب فعل افات هللا، فمرفة الكيفية لصعم السبل ملانعدا عم .1732
 فهميف الن واحلديث ال نتعدى القرآص، لنف اوق ث يح وفالوق هوب جالوا
   ر.ريقوالت

 ؟ت الكيفياه يف سبق بيان ام ملفه علماءل وضعها ا ليتاما القاعدة  .1733
  نات، وجيهلو فلصا عاينون ميعلم ةعماسنة واجلالأهل ماء: )ل قال الع

 (. هتاكيفيا

 ؟اىلفات هللا تعديث حول صاحل عند ملسلممن ا قول الصحيح الما  .1734
 معىن مأعل ه، و يفيتأجهل كو  الوجهم معىن أعل  أان :الً مث لماملس  لو يق أن
 ىنعما، وأعلم يتهوأجهل كيف ليداىن لم مععفيته، وأكي  لولكن أجه اءتو ساال

 فيتها.يوأجهل ك اق س الو  لرجلم واالقد ىنمع وأعلم، تهوأجهل كيفي لالنزو 

قص نو ر اعتبل اباليت هي كمايف الصفات عة نة واجلمال الس أهما منهج  .1735
 ؟بارعتاب

ا كمااًل،  وهنك  الحيف  ىلتعاهلل فات ذه الصذلك هو إثبات هيف م هبهمذ
 ا.كوهنا نقصً   حاليف   وعال لها عنه جنفيو 

 بق تقريره؟ سعلى ما  ةلما األمث .1736
 دعة. خاخرية، املء، الس اد، االستهز يلكا كر،: امل صفات  ةل مثلك األت من

 ذا اجلانب؟تشّدد يف هال ملاذا هذا .1737
ق ل طاملبات اإلثت هلل وكمال، فال تثبٌص نقا ومً معفة ص ي أي ت عي هألن ذلك 

  ا ملطلق ألهني ا هللا النف عن تنفىوال  ،ل املطلقكمالت من قبيل ايس ل اهنأل
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ل،  احاٍل دون ح يف تعاىلهلل ثبت تُ  لكنلق، و طاملقبيل النقص  ليست من
 ىل تعا ن هللا ع ها يننف ليتا، واحلال احال كماهل هي هلل تعاىلبتها نثال اليت واحل

 صها.  نق الي حه

 ون؟فى أي وجه ينعلو  ت،االصف ةلسنهل ا بت أجٍه يثعلى أي و  .1738
 نقص على وجه لصفات ا هنع، وينفون صيلوجه التف ىعل  صفات  الهلليثبتون 

  مجال.إلا

 ؟عاىلت صفات هللايء من شة عند ذكر يّ س احلارة اإلشجتوز  له .1739
 ني: مر من حالتاألال خيلو 
 فهي حرام.  ،ةاثل مامل نيع ةار شذه اإلهبد ين أر إ: األوىل

  هللا  وأن  تعاىل،  ات هللاصف ة  نعلم كيفيال  ناأن لسنة اهل د أعنتقرر ن املأل
وال   د  نمسي وال لهأحد، وليس  له كفواً  نك شيء ومل يله ليس كمث

  ة هو عني كيفيذا ه إلشارة أن هذه ا بمقصود صاح ن كاا  فإذ ظري،ن
 يف ذلك. ك شوال ، ماىل فهو حراصفة هللا تع

 اىل، فهذا التع هلل لصفةاات إثبق ة حتقيإرادكان يقصد بذلك إن  ا أم :ةينثالا
خصوصاً  و ماثلة مل ا عة انقداح ذريل ا كه سدً ر ن ت ألحس ن من اكس به، لأب

  ك.ذلمن  ليهمشى عخي ذينعوام الالعند 

 ة؟از اإلشار على جو  ما الدليل .1740
 زه:  ادليل على جو ال

 مْ كُ ُمُر  أيَْ اللََّ ِإنَّ  }تعاىل:له قو رأ يق ملسو هيلع هللا ىلص  هللات رسول يأر ال: ق أبو هريرة  ما رواه
َ  َعْدِل ُموا اِبلْ كُ  َأْن حتَْ اسِ النَّ  ُتْم َبنْيَ َكمْ ِإَذا حَ وَ ا ِلهَ  أَهْ ىَل ااَنِت إِ مَ ّدوا اأْلَ ؤَ ْن ت ُ أَ  ِإنَّ اللَّ
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يًعا االلََّ كَ  نَّ ْم ِبِه إِ يَِعُظكُ نِِعمَّا  ل  قا .هعصبويضع إ ( 58ساء:لنا) {َبِصريًاَن مسَِ
ل  اق ،1ى عينه ل ع ليها ت ليتانه و أذ امه علىإهب هريرة  ووضع أبو  س:يون

  ان لبي  تعاىلوالبصر هلل  سمعلثبات اق إحتقيشارة ه اإلذ وأراد هب : (390)البيهقي
 .اإلنسان حملهما من

 

 احلديث .  نم ( 4728)  داود أبو   - 1
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 امساملبحث اخل
 1  الصفات االستفصال لفهم ة أمهي

 وان؟ذا العند من هااملر  ما .1741
قق ح ليتحيوضوالت رسايد من االستف مز إىلاج تت حتالصفا ك مناهنن أ هد بيُرا
 . ل صحيحشكهم هلا بفال

 ح؟وضيلتالنظر و ا منتاج إىل مزيد حت اتصفأي ال .1742
 عني:و لى نفات علصاهذه 

 وية. نبالسنة ال ها يف القرآن أوم ورودمل يت يتلا: ىلألو ا
 طل. ق واب: احملتملة حلالثانية

 لشرعيف ا  دةار و  غري  صفاتول: طلب األامل
 وصها؟يل خبصلد  فيها دير فات اليت مل الص معول لقا ام .1743

  ربزوا ي ن علماء أال رص حة فقد ثدهذه األلفاظ احملء راو  لعواما انسياق ن حذرًا م 
من  وال إثباته  يه السنة نف  الكتاب وال يفيرد يف  ما مل): او الفقا، هم فيهبمذه

 ن: ه نظرايلنا فالصفات، ف
 .  ظهفل حيةن اننظر م -  

 .عناه م حية ان من ونظر  -   

 ظ؟فللهة اج يف ما الضابط  .1744
 

ويف  (، 386 :وسي )ص لنعمان األل العينني  جالء  (، 239-238أيب العز )ص  بن ال وية حا لطشرح ا  -  1
 .كالم نفيس(،  42-3/41)  موع الفتاوىضمن جم( و  66-65)ص   التدمرية(، و 1/249)  منهاج السنة
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ت  ايف إثب ًداأب مون بهل كيت  ينفونه، وال واله ونيثبت الفيه، ف ن م يتوقفو طه أهنضاب
  ف.لسان السل السنة، وال على ال يف رآن و قال يف ديرَ  نه ملألفي، وال ن

 ؟يف جهة املعىن ما الضابط  .1745
احلق  تمل حت ملةجماظ األلف هذه ن أل، مل كملتاد اعن مر ستفصال طه االبضا

 قبول ما إىلك ذليؤدي  نخشية أ، ا مطلًقاهمعنا يقبلون الذا هل ل،والباط
ن فيها م ما دّ ر  ىلإ لك ي ذا فيؤدمطلقً نيها عاميرّدون ال و  ،الباطل نم فيها

 احلق. 

 سبق بيانه؟ مامثلة على ما األ .1746
 سم.، واجلحليزا، ان كمل، اجلهةا: اصيل حوهلاج لتفتيت حتمن الصفات ال

 1ول: اجلهة.األ الملثا
 ؟نلعنوا ن هذا اد مراملاما  .1747

 ال؟أو ة هه يف ج نابحلنا: أن هللا سقو ية عمشرو  ام ه هو:ب املراد

 ؟رع الش  مة يف لالك ت هذهردو هل  .1748
 لسلف.ال يف كالم ايف السنة، و  القرآن والمل يرد ذكره يف بعينه للفظ اا ذه

 ؟فيه  ح القولا توضيم .1749
 املعىن.جهة ن وم ظ،للفجهة ا نم :نرانظ ه يا فلن 

 

البن نعمان   ء العينني الج (، و 7/116لأللوسي ) ملعاين وح ار (، و 242 البن أيب العز )ص شرح الطحاوية  - 1
 ( 1/447لوسي )فيده شكري األحل  اية األماينغ(، 359)ص 
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 ؟ناالمكا يف  هام استخدو  هة اللفظجة من ه الكلمهذ مع لو القما  .1750
 .  ننفيه وال نثبته ال توقف، فل نب  ، كلم بهتن أما لفظه: فال

 ا إنسان؟هب  ، لو تكلمة من جهة املعىنالكلم  ع هذهمل و قالا م .1751
ل: ه ونقو يل فصتفنس ف ،عىنن املله عاجب سؤا، فالو نا إنساندما يستخدمهع

 ابجلهة أن شيء موجود خملوق؟يد  تر و  !دة؟هة جهة حمدابجل يدتر  هل
وهو  ، ال ُييط به شيء تعاىلهللا  يك؛ ألنعل  و مردودٌ ههذا فيد ت تر إن كنف

 .ليس داخالً يف املخلوقات  بحانهس
 د ابجلهة ما وراء العامل؟تريو  ال؟عل و جة به يطو غري حمعل  هة جتريد  مأ

ئل دالفرت الوادق، وقد توص ألخري فهو حقٌ عىن املذا اهد ير ت نتفإن ك
ال ريب أن هللا فوق العامل ابئن من  و  ، هإثبات ىعىن عل ماملتواترة لفظًا و 

العلو   ا نقول: هللا يفوإمن، جهةه سمي ال نألخريا عىناملذا لكن ه ،ت وقااملخل 
 .املطلق

 (؟لفظ )اجلهة صة القول يف ما خال  .1752
  هو لى خلقه،، أعين مبعىن "العلو" هلل تعاىل ععىن الصحيحهة" ابمللفظ "اجلأن 

ية، وعلى ذلك العقل الصريح والفطرة ديث النبو مقتضى الكتب السماوية واألحا
م أئمة السنة، لفظة "اجلهة" هبذا املعىن، وال غبار ولذلك يوجد يف كال ،السليمة

 .1اظ املأثورةتقيد ابأللفلك األفضل العليها، ومع ذ

 

-176)ص مناهج األدلة .(2/105) للزبيدي شرح اإلحياء(، وراجع 25-5/24) صحيح مسلم شرح - 1
  اجليوش  جتماعا(، و 4/1305) الصواعق املرسلة(، و 237-6/212) التعارض درء(، وانظر 182

(323-324 .) 
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 1  . كانامل : لثاناال ثامل
 هبذا العنوان؟  اداملر ما  .1753

 و ال؟ أ، ن امك نه يفسبحا  هللا ل: هلقو  مشروعيةان بي  راد بهملا

  الشرع؟دت هذه الكلمة يف هل ور  .1754
حابة  الص مالك  يف وال ،يف السنةآن وال  القر يفبعينه ال  ا اللفظ مل يرد ذكرههذ

 .  نيعابالتو 

 لفظ؟ لجهة ا لمة منك لا مع هذه اقولنما  .1755
  فيه فال  وقفتن لنا، بمالكال نستخدمه يف  و  به، نتكلم ظ فاللفال انحية نم
،  كان م  ليس يفن، وال نقول: هللا يف مكاهللا  ل:و قن ال، أي نفيهنوال ثبته ن

 .  ال عن املراد منها من املتكلموواجب االستفص

 ؟نساإن منها عنالو مس  املعىن،ن جهة مما قولنا مع هذه الكلمة  .1756
 : سألهون تكلم،ملا نها منع لنستفص اجب أنو 
على   تنعهو ممهذا فد صكنت تق   فإن؟ لفان سُ كمن هل تقصد ابملكا / 1 

 ص.ه عن النقنقص، وهللا منز  السفل ؛ ألن اىلعت هللا
و  فه  ذاد هن كنت تقصعال؟ فإ جل و علو حميط ابهلل أم تقصد مكان / 2

 .ز وجلع ه شيءُييط ب ال ؛ ألنه الوع ه جلليع عتنوممابطل  يًضاأ
  ا تريد هذنت ك  نفإبه؟  طيجّل وعال غري حمه ئق بلو العمكان  دريأم ت /3

 . قوصد  هو حقف

 

 ( 59-4/58)  ىو الفتا  موع ضمن جم(، و  50)ص   ملنطقانقض   - 1
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 ؟كالمنا عن هللا  لفظ يف ذا الهل امعتاسا حكم م .1757
ش عر لا على: الرمحن ا نقولن، وإمناانه اسم املكن نستعمل عليه سبحأ ال جيوز

 . ستوىا
ليق  ي استواءً  هشلى عر ع  مستوٍ واته، اهللا فوق مس نة:الس  هلل أقو ل بونقو 

 ه. عظمتله و الجب

 . ّيز حلا: املثال الثالث
 وان؟العن ذاهراد من املا م .1758

 أو ال؟  أنه يف حيز، لوصف هللعية او شر م ن ابياد به  يُر 

 الشرع؟ ردت هذه الكلمة يف و  هل .1759
اب  لكتوص انصوا فوحرّ  به، هللا دباع انو متحبتدعة وام به امل فظ تكل لهذا 

مل يرد يف ث حمد ظ لفظفذا الل هن لسنة: إا ل أهلقاهلذا أجله،  نوالسنة م
 .حلصاسلف الوال حابةم الصالكوال يف  نة لس ا يف الو  اب الكت

 ؟سبحانه عن هللا يف كالمنا اهتخداماس، و ه الكلمةذهل الفهم الصحيح  ما .1760
خلوقات  حتوزه امل: "وكذلك لفظ "املتحيز" إن أراد به أن هللا ابن تيمية قال

ات واألرض..، وإن أراد به أنه  رسيه السمو كبل وسع  ،فاهلل أعظم وأكرب
اًل فيها، فهو  ها ليس حاوقات، أي مباين هلا، منفصل عنخل از عن املمنح

 1.هلقه ابئن من خسبحانه كما قال أئمة السنة، فوق مساواته على عرش

 

درء  (، و 40-6/38) جمموع الفتاوى (، وانظر 3/42) الفتاوى ضمن جمموعو ، (68-67 )ص  لتدمرية ا - 1
 ( 31-23، 5-5/4)  الفتاوى الكربىمن ض،  (، والتسعينية 254-1/253) عارض تال



574 
 

 تعاىل؟ عن هللايثنا دصف يف حلو هذا ا امداستخ  ل مشروع ه .1761
  عرشه،   علىوٍ ستم ته وامسا فوق هللا  :نقول امنمل، وإظ جملف ، ألنهعو شر مغري 

 ه. منهم وليس فيهم شيء من يءيه ش س فليخلقه، ابئن من 

 1  سمبع: اجلالرا  لااملث
 وان؟العن ذاه نم رادما امل .1762

 .تعاىل حق هللافظ يف ل لاطالق هذا ا يةشروعم هو ادملر ا

 هة اللفظ؟ ج ة منالكلم مع هذه ناما قول .1763
نثبت   ! فالمس جب يسل هللا قول:نأو  ،مجس  هللا نقول:أن ن ماحلذر  لك  ذرحن

 .  ال ننفيهاللفظ و 

 ذا التحذير؟ ه ما سبب .1764
 منأو من بعدهم  ةالصحابعند  وال ،الشرعيف  ال نفيهباته و ثمل يرد إ ألنه لفظ
   دامه.خأو است يهالكالم ف ب عدمفالواج السلف،

 ديثه؟يف ح دمهاخ تيس  من معىن، و ملعا ةمن جه ةمكلال ولنا مع هذهق ما .1765
 ل: ول للقائيه، ونقتفصل فه فنس اعنم ماأ

ر قفتم يوأقسااًء ونه أجز ، من كاود يف حقنريد ابجلسم ما هو معهت هل/ 1
 ؟ىل بعضها إضبع
ا معىن هذالنقص، و  ه عن منزّ قص، وهللان هذا، فإن هذاد تري نتن كفإ 
يله ط تعىلإٍض مفو ، خبلقه هللا متثيل ىلإ فضٍ الن، ألنه مطبل الطل كاب

 

 ( 17/317) اوى جمموع الفت - 1
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 ل. الكما من هل بعما جي

جلالل  افة بصفات ملة من كل وجه، املتصكاذات الال ابجلسم، أم تريد/ 2
 ؟  جل وعالبه  قليي  ام علىمال واجل والكمال

وصف  من أنه يُ  ،اجلسم على هللا معناه يف لغة العرب  أراد إبطالق و 
  ه وأن  ،غضبكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويابألبصار ويتويرى  ،بصفات 

أن له وجهاً  و  ،عنه أبينه تصح اإلشارة إليه ويصح أن يسأل وأن ،مستو
   .سم هبذا املعىن صواب فإطالق اجل ،ويدين

من  ذاب، بل هير وال  شك فيه حق الىنعيد ذلك، فهذا مت تر كنإن  ف
 ابهلل تعاىل. انإلييات اضمقت

 ؟اىلتعحّق هللا   ( يف اجلسم) ح مصطلام تخداس شروعيةم ما .1766
ل قائال، و فات ول: هلل ذاٌت وصنق(، وإمنا )اجلسمتخدم لفظ س نأن  جيوز ال

ظ  لفابل نتقيدليو  ،الكالم اليت أحدثها علماءخمطئ يف إطالق هذه العبارة 
 .ك وغري ذل ،وله املثل األعلى ،مثل ليس كمثله شيء ؛الشرعي

 لطابو  خرآ و  يح،ا معىن صح فات فيهصان: ثاملطلب ال
 ان؟و عنا الهذ نمد قصو ملما ا .1767

لواردة يف ا صفات ء والااألمس ضبعشكال يف يح اإلوان توضا العنذيُقصد هب
 .روجه آخ من ل اه، وكم جو ن ليت فيها نقص ماو  ،الشرع

 ؟ رهلذا األم مثلةا األم .1768
 العجب، وغريهم. ،ءاالستهزا : املكر، الكيد،ا صفات لة هذثأم نم
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 ر ك أوال: صفة امل
 انه؟ح هللا سب ن صفاتهل هذه الصفة م .1769

ا وصفاً  ال يوصف هبة اليتربيَّ من صفات هللا عزَّ وجلَّ الفعليَّة اخلهي  نعم،
 .طلقاً، وهي اثبتة ابلكتاب والّسنَّةم

 ثبوهتا يف الشرع؟ما دليل  .1770
 :من الكتاب الدليل 

 ( 54ران: آل عم ) {َخرْيُ الْ َماِكرِينَ  َوَمَكُروا َوَمَكَر هللاُ َوهللاُ } :قوله تعاىل/ 1 
 ( 50لنمل: ا ) {ُعُرونَ ال َيشْ ْم َكُروا َمك ْراً َوَمَكْراَن َمْكراً َوهُ َومَ }: ولهقو / 2 
 :الدليل من الّسنَّةو  

ِعْن علي، وانصرين وال تنصر رب أعينِّ وال تُ )  :عنهما حديث ابن عباس رضي هللا
   ( 1510، وأبو داود )(1/227واه أمحد )ر .(.  ..علي، وامكر يل وال متكر علي

 ص؟نق  مال أوي صفة كهل ه .1771
اليت مساء ألل من اب ،طلقالنقص امل  منوالق، طل املمال لكامن  ستلي هي

 ر. عتباقص ابنتبار، و عي كمال ابه

 ؟السابق  ر ير ما توضيح التق .1772
 ا. عً ون فيه شر كما توفق  قصنمال أو ي كه

 أنه )ماكر(؟  مطلقا هللاصف كن و ميل ه .1773
 . قيدة بسببمفهي صفة  ا، جيوز هذال

 السابق؟القول    ما تبيان .1774
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ه فهذا  كر ب ي نيستحق أال مبن اًء تداب كر املء، أي بتدااالر اتبابعهي نقص  
 حدا.أ مال يظل  اىلتع  ر ألنهابتعا االاملكر هبذن ع  نزّه هللافينه ظلم ألنقص؛ 

 ؟ تعاىلهللاق ح يف   كرملكون صفة اتكيف   .1775
 هل يسمى به؟  ر؟ و  ابل َمكْ ل يوصف هللا ه" سئل الشيخ ابن عثيمني: 

تعاىل به   يوصف هللا ابل َمْكر إال مقيداً، فال عاىليوصف هللا ت ال "فأجاب: 
أَيَْمُن َمْكَر هللا إالَّ اْلَقْوُم َفال   هللا أَفََأِمُنوا َمْكرَ }  :صفًا مطلقاً؛ قال هللا تعاىلو 

وصل إىل  و التال َمْكر هو مكراً،  ، ففي هذه اآلية دليل على أنَّ هلل {نَ الْ َخاِسُرو 
نه جاء يف احلديث الذي أخرجه  وم يث ال يشعر،إيقاع اخلصم من ح

 .(احلرب خدعة) البخاري
 موم؟ أنه مذفإن قيل: كيف يوصف هللا ابل َمْكر مع أنَّ ظاهره 

ر، وأنه غالب على  قيل: إن ال َمْكر يف حمله حممود، يدل على قوة املاك
   جيوز أن تقول: إنَّ هللاق، فال على اإلطال هللا به خصمه، ولذلك ال يوصف 

   :ىلل قول ه تعامدحاً؛ مثتذكر هذه الصفة يف مقام يكون ا ماكر! وإمن
 َوَمَكْراَن َمْكرًا َوُهْم ال  ُروا َمْكراً َوَمكَ }  :، وقول ه{َوَيُْكُروَن َوَيُْكُر هللاُ }

نه هذه الصفة  نفى ع، وال ت{َمْكَر هللاأَفََأِمُنوا }  :، ومث ل قول ه تعاىل{َيْشُعُرونَ 
، ويف  وصف هبا يُ يف املقام اليت تكون مدحاً؛  هناطالق، بل إعلى سبيل اإل

ه؛ فال  هللا بم اليت ال تكون مدحاً؛ ال يوصف هبا، وكذلك ال يسمى املقا
 . من أمساء هللا املاكريقال: إنَّ 

 1. " سبحانهصفات الفعلية؛ ألهنا تتعلق مبشيئة هللا وال َمْكر من ال

 

 ( 2/65) اجملموع الثمني  -  1
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 1. الكيد اثنيا: 
 ؟ ىلا تعحق هللايف  دتور ه الصفة هذهل  .1776

 (76يوسف: )  {لُِيوُسفَ   ِكْدانَ َكَذِلكَ } :قول ه تعاىل  نعم،
ُْم َيِكيُدوَن َكيْ إِ } : قول هو    (16الطارق: ) {َأِكيُد َكْيًداًدا وَ هنَّ
 ( 183األعراف: ) {ْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتنيٌ أُْمِلي هلَُ وَ }   :قول هو  

 ص؟ق أو ن الكم  فةي صه هل .1777
 قصيت هي نالصفات المن  والطلق، املال كمال فات من ص ستلي هي

تها هلل  ثبنتبار، فابعبار ونقص تي كمال ابعاليت ه صفات ن الل مب ،مطلق
 صها.  حال نقنفى عن هللا تُ و ا، كماهلل  حا

  تعاىل؟ هللالصفة يف حق اه ذات هلثبكيف اإل .1778
ا  أم، و به هللا صفيُو  فال ،الظلمن  عزهٌ من ٌم، وهللاضى ظل تداًء بال مقتيد ابالك

 م قدرة والعل كمال العلى  ليل ه دنألاٌل؛ كم ة فإنه  بل املقاء جزا ابب د من لكيا
 ل. امكنه  ٍذ ألنئعاىل به حي ت وصف هللافي واحلكمة،

 ابق؟س ر الح التقريما توضي .1779
ل  امقابلة كًء ومه، والكيد جزا ب نقص ال يوصف هللا لكيد ابتداءً ا: ولالق كني
 يف ابب  ال اىل إتع  هللا فة إىلمضاآن قر ال يف  جندها ك الذلول ، به هللا صف يو ف
ُْم }إِ :اىلل تعا قاكم  ،ةل ملقابا  ( 15ق:طار ال ) ًدا{ِكيُد َكيْ ْيًدا َوأَ كَ   ِكيُدونَ يَ هنَّ

 

  اعق املرسلة خمتصر الصو ، و ( 3/415) رج السالكنيمدابن القيم يف كالم ا نظر  (. وا26 :)ص  التدمرية  - 1
(2/32-34 ) 
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 د(؟ئ)كا  هنصف هللا أبما حكم و  ق بيانه،سب وفق ما .1780
 . وز جيهذا ال

 هزاء  الستلثا: ااث
 انه؟بح س هللا  قها علىطال إ فة جيوز صهذه الهل  .1781

ق، طل ملالنقص ا يل من قبوال ق،طل امل مالكبيل المن قت صفة ليس هذه ال
 ار. نقص ابعتبو بار، عتكمال اب  كنهالو 

 تعاىل؟  ق هللاصفة يف حات هلذه البكيف اإلث .1782
  ، فال اء وظلمدعتا ألنه ّد نقصا؛ عب يُ بس موجب وال داًء بال تتهزاء اب سالا

 حينئٍذ.   بهيُوصف هللا
  نه نني، فإ ؤماملده عباأو  كتبه،   ، أو له، أو رسابهلل ستهزأ ا نمبزاء االسته أماو 

 ه. وصف هللا بكمة، فيُ حلوا وة والعلمقة والدر قكمال العلى   لدليه نكمال؛ أل

 ؟يف القرآن ذه الصفةستعمال هلالا خدام هذا تاس د كيف جن .1783
 يف كما قابلة،  املو  اجلزاء ب من اب  تعاىلىل هللامضافة إ الإ قرآندها يف الال جن

َا}ذكره: له جلقو    مْ طُْغَياهنِِ  ْم يف ّدهُ َويَُ  مْ هبِِ  ئُ ْستَ ْهزِ يَ  اللَُّ  ونَ زِئُ هْ ت َ سْ ُن مُ حنَْ  ِإمنَّ
  (14رة:البق)  {نَ و يَ ْعَمهُ 

 ؟(ئمستهز نه )م وصف هللا أبه، ما حك سبق بيان ام قفو  .1784
 هذا ال جيوز. 
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 . السخرية  ا: رابع 
 ؟ ىلتعا هللا قح يف فة صهلذه الكيف اإلثبات  .1785

  لة، بقاملوااجلزاء ب هبا من ابف وص ا يُ إمنو تداًء، اب ايُوصف هللا هب صفة الاله ذه
 لَِّذيَن اَل يف الصََّدقَاِت َواِمِننَي ؤْ مُ لْ  ِمَن اطَّوِِّعنيَ ُزوَن اْلمُ مِ ِذيَن يَ لْ الَّ }:اىلقال تعكما 

ُدوَن ِإالَّ  ُهمْ َيْسَخُروَن َدُهْم ف َ  ُجهْ جيَِ  ( 79:ةب و الت ) {ِمن ْ

 ؟ موالدايل ب لى سع ، هغري أنه ساخٌر من  هللا فوصة يوعر ش ما م .1786
 آخر. أمريف مقابل   حانه إالحقه سبل يف تُقا ال  فهي صفة، ذاجيوز ه ال

 ة. خادع: امل امسخا
 ة خيتلف عن سابقتها؟ فالصه  هذ نع ولهل الق .1787

  من ابب وصف هبا داًء، وإمنا يابت صف هللا هبا ة ال يُو صفذه الفهخيتلف،  ال
 وَ للََّ َوهُ ا اِدُعونَ  خيَُ نيَ قِ افِ اْلُمنَ  ِإنَّ }وله تعاىل:قيف  ا كم، ةبل اقء واملاز جلا

 ( 142نساء:ال ){مْ ُعهُ دِ َخا

 1  نسيان ال سادسا:
 شرع؟الصفة يف ال هذههل وردت  .1788

 :ب الدليل من الكتا
 ( 51ألعراف: ا) {َهَذاْم َكَما َنُسوا لَِقاَء يَ ْوِمِهْم فَاْليَ ْوَم نَنَساهُ }  :قول ه تعاىل / 1 

 ( 14السجدة: ) {ِسيَناُكمْ ِإانَّ نَ  ْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذايتُ ا مبَا َنسِ َفُذوُقو }  :وقول ه تعال /2

 ( 67التوبة: ) {مْ ِسيَ هُ ُسوا هللَا فَ نَ نَ }  :وقوله تعاىل/ 3 
 

 ( 354( )56-3/54)  ثيمنيع، البن جمموع الفتاوى و الرسائل - 1
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 :لدليل من السنةاو  
قى العبد، ل  هللا يأنَّ )  رؤية هللا يوم القيامة، وفيه: يف حديث أيب هريرة 

فإين  -وجلَّ  أي: هللا عزَّ - قولقول: ال. في: أفظننت أنك مالقيَّ؟ فيفيقول
  (  2968)  رواه مسلم ..(.نسيتين أنساك كما

 ؟انعاىل ابلنسيهللا ت فوصهل ي .1789
دم أن  تق ر ونقص ابعتبار، وقدباتعاب مالكي  من الصفات اليت هيان لنس صفة ا

 ه حالهنا عننفو وي ا، هلاكم  هلل حال اوهن بتثييف ذلك أهنم  لسنةا نهج أهلم
   قصها.ن

 ه؟ سبق تقرير ما  انبي ام .1790
 معنيان: له ة العرب غل ان له يفنسيل ان إ قال:ي ذلك أن  نبيا
  هللا ف وصيُ  ال ، فهذا نقصٌ الشيءعن  هولوالذ ةلغفان مبعىن الالنسي: لو األ

  كَ بّ َن رَ َوَما َكا}ىل:تعا له ي يف قو ن املنفسياوهو الن تعاىل به، 
  ( 52طه:) {ْنَسىي َ  َواَل  َريبِّ ِضّل اَل يَ }:عاىلويف قوله ت ، ( 64:مرمي){اَنِسي  

يكون قلمه  قد  لنه، بان فيغفل عمك عه يفمتا ن اإلنساضع ي له أنمثاو 
 .لنقصعن ا  منزهعنه، فهذا نقٌص وهللا  يبحثراه نو يده  يف

ك  الت  ذا هف ،توكملل ة ل قابومجزاًء  وقصٍد التك عن علمٍ  عىنمب نانسيال الثاين:
  ولذلك ال   به،هللا ف فُيوصال كم  ، لكنهنلعرب نسيال له يف لغة اقايُ 

وله  يف قا كم  ملقابلة،ء وا از اجل يف موضع  الإ هللا ا إىلضافً من رآقه يف الجتد
َنِسيُتْم   ُذوُقوا مبَافَ }اىل: وقوله تع ( 67التوبة:) {مْ ِسيَ هُ َنُسوا اللََّ فَ نَ  }اىل:تع
عن علم  كىن الت مبعان لنسيفا (14لسجدة:ا) {يَناُكمْ سِ  نَ ِإانَّ  اذَ هَ ُكْم ْومِ ي َ َء الِقَ 
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ما  كيوم  ك الا أنس ديث: )فإينحلا له يفو قا نه أيضً وم ابلة،ومق ءً اوعمد جز 
 (.  تيننسي

 علماء مثل هذا الفهم؟ هل فهم ال .1791
ِمُكْم َقاَء يَ وْ لِ سيُتْم اُكْم َكَما نَ فَاْليَ ْوَم نَنسَ } :  هأما قول"قال اإلمام أمحد: نعم، 

قاء يومكم ؛ كما تركتم العمل لل َنسيُتمْ ما ك لنار؛؛ يقول: نتككم يف ا{َذاهَ 
 1".هذا

 2{". ُسوا هللَا فَ َنِسيَ ُهمْ نَ } : زَّ النِّْسيان: التك، قال هللا َجلَّ وعَ "ن فارس: وقال اب

 3  : الُعجبابع اس
 ؟ابلُعجب  أن يوصف هللا ميكن هل .1792

 . حيحةص يف نصوص نعم، فقد وردت 

  تعاىل؟ ب هللفة العج صشرعية الدالة على إثبات النصوص الما  .1793
 : من القرآن الكرمي

 ( 12الصافات: ) {َت َوَيْسَخُرونَ ْل َعِجبْ بَ } :ول ه تعاىلق
قراءة ذلك،  ؛ اختلفت القرَّاء يف {ْل َعِجْبَت َوَيْسَخُرونَ بَ } :قول ه": قال ابن جرير 

؛ َعِجْبتَ  ؛ بضم التاء من{َيْسَخُرونَ َعِجْبُت وَ  لْ بَ } :فقرأته عامة قرَّاء الكوفة
وهم يسخرون،   هم تَ ْنزيلييب شريكًا وتكذ: بل عظم عندي وكرب اختاذهم يلعىنمب

 

 ( 21 :)ص   الزاندقة واجلهمية على الرد  - 1

 ( 866 : )ص  جممل اللغة - 2

 ( 202:)ص  الواسطية  شرح - 3
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 1".ةالبصر وقرأ ذلك عامة قرَّاء املدينة و 
 :لدليل من السنةاو 
 َب هللا عزَّ وجلَّ )أو: ضحك( من فالنلقد َعجِ ) : حديث أيب هريرة / 1

  . (وفالنة
 (اجلن  ة يف السالسل لونخ ِجَب هللا من قوم يدعَ ) :  ث أيب هريرة ح دي/ 2

 ؟جبابلع الق طإلا ةصفوصف هللا على   كنهل مي .1794
بار، وقد عرفنا  عتاب نقصر و ابعتبا الي كمه اليتمن الصفات فة ذه الص، فهال
 ا هنو نفيو  ا،ماهلكحال  هلل  توهنات أهنم يثباصفذه الهل ثمالسنة يف أهل  منهجن أ
 .  ال نقصها وعال ح  ه جلنع

 ق هللا؟ يف حجب املنهي عنه العُ  يف صفةالقول  وضيح ما ت .1795
إذا يه الناس: ل فذي يقو هو ال و  ، اب األسباء خف به بس ناك ُعجٌب يكونه

ومىت ما   لسبب،اء اخف ملوجب للتعجب هوفا، (عجبال سبب بطلالرف )عُ 
 .هأساسمن  بالعج لم زال ذلك وعُ لسبب ان اب

 اس؟ الن ةياح يف ه لثاا مم .1796
حن نتعجب فنالثمن، لية سيارة فارهة غا  معه رأينا ًئا، مثك شيال يل  له: فقريمثا

ا  أحدً ن لك ألمنا بعد ذو علكن ل لسبب،ا ء فاهو خ بنا عج ببسو  لذلك،
دها، اسدتطيع س ي ة قساط يسري اها أباشت ه ن أنه سرقها، أو أو أ ، ليها عتصدق هب 

 ب.  بلس ا انلمعا ننا ألنعجب يزول بذلك  فإننا

 

 ن آ بيان يف أتويل القر ل اجامع  - 1
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 سابق؟ل ال املثاالُعجب يف ما حكم  .1797
 النسان.  يفحتققه  جيوزاالعتبار نقص،  ذاهبلُعجب ا

 ابق؟املثال الس فق  عاىل و  تهللا قح  به يف اد تقعالام ما حك .1798
 فىال خي ىلاع، وهللا تالسببفاء خ ىه؛ ألن مبناه عل ب  ىلاتع ز وصف هللاو ال جي 

لكل  ل الشاملم الكامالعل  تهافص منو ، ماءالس   يفض والر  األعليه شيء يف
 . العتبارذا ايوصف ابلُعجب هبأن   عنسبحان هللا ء، فشي

 ا؟  هبصف هللاوز و جي  ليتب، والعج ا ةصفلح ما الوجه الصحي .1799
علم  يه معن عل كو يو عما ينبغي أن أ ه،ر ظائن نالشيء عج خرو  بهن سب أن يكو 

 .  تعاىل الثابت هلل هووهذا  ب،جعاملت

 ق؟باس لا  نيا البيح ضا تو م .1800
عن فرد من أفرادها ها نيخرج مواحد، فحكم ئر هلا هناك نظان يكون أي أ

س لي معلوم خلروجا بسبع أن ، موجر خلاا ، فيتعجب من هذرهكم نظائح
 .وجر اخلذا ن عني هم تعجباللكن خباٍف، و 

 ب هلل؟عج صفة ال ع عنل البد هأ ولما ق .1801
 ابجملازاة. :هل التعطيلره أفسّ 
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 ساداملبحث الس 
 ىنحلسا  هللا  ق أبمساءلتع يما 

 اين التادف والتب من

 ؟ذاد هبو صقما امل .1802
ن  إ و يء واحد، ى شعل  اللتهاديف  به اء متشااألمسأن  هو التشابه، أي :دف االرت 

 .مساءألاتنوعت 
كت يف  إن اشت و  ل اسم،كعىن  ة يف مفتل خمهنا أي أ ف،ال تخاال هو  ن:يباالت

 ذات واحدة. ىالداللة عل 

 ة؟  نيابتم ادفة أمرت م تعاىل هل أمساء هللا .1803
ن: أالسنة تنص على ل أهد دة عنقاعوال ،لج إىل تفصيؤال جممل ُيتا سذا ه

  صفات.يث الح  باينة منتمالذات، و  حيثمن ادفة ت ىل معاء هللا تأمسا

 قة؟السابة عداقال نا بيام .1804
،  ، وهي الذات املقدسة ذات واحدة أهنا مجيعها تدل على: ليقا ذلك أن انبي

 جلّ  ائهمسمن أ كل اسم  لنظر إىل أنابون باين يكلتان حانه، وأبى هللا سأي عل 
 .  خراالسم اآل يدل عليها يتالفة لصي اه تس لي لى صفة كمال عدّل  يوعال

 ألمثلة؟ابا هذوضيح ما ت .1805
ر ديقلفا، لسمعا ع يدل علىسميقدرة، والليدّل على ايع: السمير القد  -

نهما  لك، صفات لمن ا ه ضمناتا م إىل ث النظرحي  نن مامتباينع السميو 
 وعال.   جل ير ي ذات الباهذاٍت واحدة، و م لاس
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لعزة علو، واالعلى صفة  العلي يدلُ و  ة،لعز ا صفة ىلع لّ يد العزيز: يالعل  - 
 ي العلو.ه ستلي

ات  لذم سلكنهما او  متباينان، ما إىل صفاهت حيث النظري من العل ز و عزيفال
 . ددتعال تاحدة و ي و هو ، الجل وع ريالبا

ن م لم، فهماالع يقوة ليست هلاالقوة، وأن  صفةّل على يد: عليمالوي قلا - 
  ى اسمٌ ل لتها عالاهبة يف دتش لكنهما م ن،فاتل خم ي أ ، انين اتباالعتبار م هذا

 ت واحدة. ذال

 ؟؟نهصفاته سبحالك  ومها، وكذماء هللا يف عأمس  ل يف القو خالصة ما  .1806
ذات ي حدة وهاو ٍت على ذا دلُ ها تعا مجيأهن ىلإ ا نظرانذإ عاىل تهللا اءأمس

 .دفةال: مت و قاري جل وعال، فنلبا
 ة(. ينة )خمتلفاتبم نكو تف ت،صفاال ضمنته منما ت ىلوإذا نظرت إ

 ؟  أخرىمساء أعلى  حكامألا  ألمثلة لفهم هذهب بعض اضر أمكن  لو .1807
 : انهومر، ح األمر أكثليتض لةرب ثالثة أمثنض

ء،  والشفا ،واهلدى  ،ب اكتوال ،ركالذ  ئها، فإن من أمسالكرمي القرآن ول:ألا
  و واحد؛ وهء تدل على شيا ث أهنحي من مساء متادفةه األفهذ

م ساال عليها ليد  فة الل على صدي هامن ن كللك ،اجمليد نلقرآا
 (. ينة )خمتلفةابمت عتبار صفاهتااب فهي ر،اآلخ

  ، مةلحامل ر، ونيبلعاقب، واحلاشوا د،أمحو ، مدحم فإنه ،ملسو هيلع هللا ىلصنيب اء المسأ الثان:
يث قة من حتفمي متادفة، أ مساءاألفهذه  ، ملسو هيلع هللا ىلصواملقفي ، ةمح الر يبون

  دلها يم منأس كل  كنل ، ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا و ة، وهد حواى ذات عل إهنا تدّل 
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بار ن هذا االعتم سم اآلخر، فهيالعليها ال ال يد ىنومعى صفة ل ع
 (. تلفة)خممتباينة 

امة،  لطاو  صاخة، لوامة، ياائه يوم القفإن من أمس ر،آلخا ميو لا الثالث:
ابعتبار  ء هذه األمسا، فلك وغري ذ ةغابن، والواقعالت يومالقارعة، و و 
  صفة  ملُي م منها سا كلن  لكادفة، و ت م يفه  م واحدو ي على لتهاالد
 نة.  اياالعتبار متبهبذا   ، فهيرخالسم اآلملها اىن ال ُيمعو 

 1   سبحانههللاء امس أد عدل: املطلب األو 
 ؟  م الني أمع ددعبرة و حمص ىلعا تمساء هللاهل أ .1808

 عني.معدد ب ال حتصر ىلء هللا تعاامسأ أنماعة أهل السنة واجلعند  دةالقاع

 ك؟ ذل ى لع لالدلي ام .1809
  ألك سأب، وفيه: )الكر  يف حديث  مسعود ن أب ك حديثلذ لىيل عالدل

ستأثرت به يف  و اأ ،بك ا كت  ه يف ك، أو أنزلت ه نفس ب هو لك، مسيت بكل اسم
 .  ( 972)  حبان  وابن  (،4318) أمحده ارو  .(ديث..احلك.ندعلم الغيب ع

ال  هندع بلم الغيعهبا يف  ثر تأاء قد اسأمسى أن هلل ل  عليلٌ ث دحلديذا افه
يف   هثر هللا ب تأ سا علمه، ومافردت بانأي  ت به(ر أثست: )ا حد، فقولهأا مهل يع

 .  به  طةحاوال اإل حصرهألحد ن عنده ال يك علم الغيب

سعة وتسعني  تهلل  نإ : )ملسو هيلع هللا ىلص ل النيب قو  عالسابق م وفق بني القول ف نكي .1810
   ر؟صل على احليهذا دل س لي أ (اجلنة دخلن أحصاها م، احد و ئة إالا مامسً ا

 

 ( 459 / 9  )  العثيمني   احلمد بن صيلة الشيخ حمفتاوى ورسائل فضجمموع  - 1
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   :اومهني، قدمي مثالتب  ك لذبيان 
أعطيته ألف   شعر، من حفظها ئة بيتٍ ي مادعنان: إن نس قال إ لو ل:و األ

  ة إال مائ ناكغوي أنه ليس هالل ب يكالت ا هذ م منفهنفهل نار. دي
  اهذ حفظفيمن  افأةملككن مت حصر ا، ولال عطبابل؟ طبيت فق
 املقدار.

ن مم فههل نللصدقة! ف ا هتددنار أعيد ةعندي مائ ندهم: إحأل قا: لو انالث
لطبع ال،  داننري فقط؟ ابل هذه اه إالدعن يوجد ال يب أنهكالت  هذا

 فقط. دقةلصلة عدّ ملي اري هنانالد ا هذهمنوإ

 ا؟وتسعني( امس تسع  ) يف ر حلصا نع ملسو هيلع هللا ىلصيب  نلمن قول ا هم ماذا نف .1811
هذا  ئهاصى من أمسحى من أل عة ندخول اجل ّتب تعاىل ر ن هللاأب الفهم يكن

  امساً تسعنيو ة ائي تسعمسى من أحصن أم: إن لقو ي حانهفكأنه سب ،اردقامل
ذا واضح،  وه نةاجلخل د صاهن أحم ننه أمن شأد أن هذا العد فله اجلنة. أي

به   ت ر تأثاس  : )أولثاينث ا، فإن احلدياحلصره نم فهميُ  نا أنه مل أيضاً: سال ويُق
  همنا صوداً، وفقم سيلاحلصر  من ما فهمناه  دان أن افأ ك(لغيب عندم ايف عل 

لفه  خاقبلناه وما  ما وافقه منها ففهمنا، على  فةلة موقو دأن األ ال ة، ل لألد عبات
يحني  حصني نصني ض بى أنه ال تعار عل  وب ل لقت اقدانعوقد ، هددانر 
 اً.لقطم

 فيها؟ لذيما صحة ا ،عاىل تاء هللاألمس اد يث فيها تعدأحاد اكنه .1812
  »إن  يمية:تن ابقال يصح، فقد  ال ءااألمس ههذ من تعداد مرفوعاً  دور ا م
ض  ع ها بتتبع قدة ابحلديث، و اق أهل املعرففابت ملسو هيلع هللا ىلص النيب مس من كالليعينها ت
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 1نة«.س لصح من ا وما ذلك القرآن ع يفرجامل، و لمالعأهل 

 ؟بويالن ديث  احلة يف صاها( الواردأح) مةلك  معىن ام .1813
 تضمنته من اومب ان هبايإلالفظًا و  الك حفظهذب اد( املر هاحصاوله )من أق

 .ااه مبقتضهللتعبد  يُ  أن هومتام ت،فاالص

 ( ابسم )القدمي ان: ما يتعلقثملطلب الا
 (؟  ميدلق)ا ال وع ئه جلان أمس هل م .1814

   .القدميه ن ائه سبحامسال، ليس من أ

 ؟ذلك يح ضتو ما  .1815
 ن: أمري ر منيظهتوضيح هذا 

ت يل ومل أيللدا دلى ورو عي أ التوقيف، اها علىنمب  تعاىل ء هللاأن أمسا :لو األ
فإن   ،ذلك شيء يف تثبحيث مل يفبذلك، ح صحي لم نصعن مافي

   به. عاىل  ت هللاسمية  ت مه، وال جيوزاألصل عد
ال منها صفات كموتض اهلما الشت  ك ، وذلسىنح أمساء اىلأمساء هللا تعأن  : انالث

  صح ي  يها، فالف كمال الة صفوهذه ال دم،صفته الق دميالق، و ل وجهمن ك
ي ليس  الذ (ل)األو اع ابإلمج  بت لثاامسه ابل بدوتستعاىل به، ت هللا تسمية 

 .   ه شيء جل وعالل قب

 مي؟دقابل هللا  صفما حكم و  .1816
 صف. لو او  سميةت لمقام ا يفانه، ال بحاإلخبار عنه سام مق يفذا ه وزجي

 

 ( 382/ 6جمموع الفتاوى ) - 1
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 هذا؟ ء يف لماما توجيه الع .1817
ع مما  سأو ، ه تعاىلنع راب اإلخب ابدخل يف يا م أن": ه هللاالقيم رمح  بنل اقا

رب  بنفسه، فإنه خي والقائم ود، جو شيء، وامللته؛ كافاوص  هأمسائ ب اب ل يفيدخ
 1. "علياال تهاصف و سىناحلائه مسأيف  يدخل البه عنه و 

،  ميِ ْلك رِ  اهِ ِبو ْجهِ و  ، ِظيمِ ع  الْ اِبّلِلَِّ  وذُ عُ أ  )يث: دحليف ا ردتوجيه ملا و يف ال ك .1818
 (؟ ِجيمِ الرَّ   نِ اط  الشَّيْ  ن  ، مِ ِدميِ ِه اْلق  انِ و ُسْلط  

 وصًفا هلل. وليس  ،اىل تعلسلطان هللاوصٌف  يثحلد يف اميقدال

 ؟  اىلعت هللا ءمساأب  حكم التسّمي ما .1819
 تني: ختلو من حالة الألس ملاه هذ

  ( ن)الرمح ( ونيب العاملر و ) ( )هللا  ه جل وعال كة باصاخلاء مسألا أما :األوىل
يصح   الا ألهنداً، حوا الً قو  اسمي هب لتا وزال جي  هوها فإنوحنو)اإلله( 

 جل.قها غريه عز و يستح الإذ عال، عليه جل و ق إال طل تُ  أن
 ا، فهذهاالبصري وحنو زيز والسميع و العو  رميكالو  حيمالر كء  ألمسااقية ب الثانية:

 ا بشرطني. ي هب سمتالوز جي

 هللا؟اء عض أمس بب ياز التسمّ و جل شروطال ما .1820
 .ةصفلاعىن مية مس الت يفى عأال يرا :لاألو 
 م. ابأللف والالسم غري حملًي ون االكأن ي ن:الثا

 ل:  و األ ابلشرطق تعلي ما
 

 ( 34:ص ) ء احلسىناعد األمساو  قيلة يففائدة جل - 1
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 ح هذا الشرط؟ وضيت ام .1821
  .ملكر ا صفاته البارزة  من نمي، ألر كد ابلأحمي س أي ال ي

   وة.ة القرز اصفاته البمن ألن ي لقو أحد اب سمىيال و 
 . وداجل صفاته من ن ألد اد ابجلو أحيسمى  وال

بني الناس  فصل احلكومات بارزة لصفاته ا كم ألن منحلد ابأحمى س ال يُ و 
   ع. ين هفة فإنلصسمية معىن االت يفي روعا فإذوهكذا ه، كمحب ضالر وا

 ؟رعيلش رط من الدليل الش اا هذ مستند ما .1822
عن  ملسو هيلع هللا ىلص يبه النألا سم، فل حلكما ابن يكىن أكا  وأنه ،ريحشيث أيب حد يلهدل
:  ل. فقا" كميفرضوا حب ينهمب متحك قوميم صختا  إذا إين": لقا ك ذلة ل ع
ل:  فقا، حريم شهأكرب كر أن وذ  ،همفعدّ  د،م لك من الولأحسن هذا، فك ما)

 ( 504، وابن حبان )(5387)  يئسا نال رواه (.   ريحأبو ش)أنت 
ن أفة، مع صال يها معىنفقب : رو نقول وه روعي، أنأل نيتهك  ملسو هيلع هللا ىلص يبلنرّي افقد غ

  ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبغريه اي ومل، ام ش ه بنكم كاحلكم،  حلاه مساان كمن  ه من أصحاب
 .معىن الصفة نه مل يراقب فيهأل

 يل العقلي؟ لدلا نم شرطالذا ه تندمس ما  .1823
ك مسل لوك ، وسعاىل تهللادب مع وم األز ل هفيذلك  ني، فألقل عالنظر الا أم
  ئه مساحتام ألا  هفي و  ،درهق حق  اىلهللا تع ن يقّدرو  نذيتواضعني الاململتعبدين ا
ا عز سّمى واتصف هبا من تعظيم من توهذ ،هامي وتعظعالو ل فاته جصو 

ته فاصأمسائه و  ة هلل تعاىل يفاهامض وعك نذلإن ذلك فبرضى  ه إذانوجل، وأل
 ال.  عو جل 
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   ن:الثاابلشرط تعلق ي ام
 رط؟ ش الذا ضيح هتو  ما .1824

  ون بداد( جو أو ) ،(ل أ ) دون ب( ززيعأو )، (ألن )و بد: )كرمي ( قالكأن ي
هنا أ ة العرب، وهين عندان يف لغف والالم هلا شألاأل نأل ذلك ، و ذاوهكأل( )
 هد.  نة عمل يتقدم قري ما مىس ملء ا زاأج راقغستفيد ات

 كل   دخل فيهميلكر قلت: ا إذاة، و لعز ين اكل معا  ل فيهدخ ز(زيالع)قلت:  اذفإ
ا  ا جردهت ذإ ول يز ذا املعىنه و  ، العجل و  هللاص ابوهذا خ هكذا،، و رماين الكمع
 (.  أل )  من

 ؟لفائدة من الشرط الثاناما  .1825
  آليت:معرفة ا تظهر الفائدة من الشرط الثاين من

 فعر أنه م لك، معبذالتسمي  علىن هشام بحلكم  اقرّ أ ملسو هيلع هللا ىلصيب لنن اول: ألاأل
 مح.اه تس مر فياأل ى أنعل  يدل ل ( مما   ) أب

زاء  جأ يهفخل الذي يد مالعا قتغراسالا ريدون معىني لبًا ال اغمة أن العا: اينالث
أل(  ) ن أن و ا يفهمه أبداً، وإمنملعىن ال يقصدونهذا ا فإنكلها، ى  سمملا

 سهل. الشرطذا ه رأمف ،قطف فالتعريرد جمل
مطلق  عن اوبُعدً ف، خلالن ام اخروجً  امطلقً  هللا مساءأبلتسمي ا لورع تركن الك
 بد.مات التعاقم يف عاىلت هللوانقياده  بضوع القل خلى ة، وادعَ اهاضامل
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 عسابلبحث اامل
 1   تعاىل هللا ىل ة إاإلضاف

 ؟بجلان ة دراسة هذا اما أمهي .1826
 وسة أو س ملوجودة احمل، اهللا تعاىل ىلإ ء ياشألا افة ابط إضان ضو يف بي تظهر ه أمهيت
 . ةوياملعن

 تعاىل؟    هللاإىل ضافةاإلاع و ما أن .1827
 نوعان:   اىل إليهتعهللا   يفهايض شياء اليتاأل

ها إال بغريها،  قيام رتصو ال يُ  بلا، بذاهت  اهمياق وريُتصال  ءاشيأ ةإضاف ل:و األ
 .  موصوف إضافة صفة إىل فهذه اإلضافة

 كل  عن هللا  منفصلةا ، أي بنفسها ذاهتن قائمة با يعأ ة افإض : ثاننوع الال
  بٍد إىل ة عاضافخلق أو إ ة ف، أو إضافيشر فة ت إضاهذه ، فصالفاالن

   معبوده. 

 :وصوفملة صف ضافةإ: ولالنوع األ
 ىل موصوف؟صفة إ افةمثل إضى عل الدالة ةلمثألا ما .1828

 ثلة هذا: من أم
 {امِ ْكرَ اَلِل َواإْلِ اجلَْ  بَِّك ُذورَ ُه َوجْ  ىقَ ب ْ َوي َ } :تعاىل قوله يف إضافة الوجه - 

  إىل ة ففة صاإض ريه، فهو غيامه إال بق نيك عني ال  هوجفال ( 27ن:محالر )
 ه. ظمتجبالله وع اً قئالهاً وج ن له أ وعال  لج اتهقول: من صف، فنفوصو م

 

 (6/144 )بن تيمية  الشيخ اإلسالم   ىجمموع الفتاو  -  1
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 امها ر قيو تصيُ  ( 64دة:املائ) {نِ َمْبُسوطََتا اهُ يَدَ َبْل }:يف قوله تعاىل اليدين افةإض - 
عال  ل و ه جتن صفام قول:ف فنو ىل موصفة صفة إضاي إ، فهبغريها إال
 ه.  متله وعظجبال نان الئقتتاه يدان كريفل  دان،الي

،  تقوم إال بغريها ال ( 39طه:) {يِن َعيْ َلى َع عَ ُتْصنَ َولِ  }:ىلاعته لو ق يف  العني  ةضافإ  -
نني  ه عيلن أ جل وعالفاته ص من  موصوف فنقول:إىلصفة  افةإضهي ف
 عظمته.  له و الليقان جبت

 ات؟لصفاب قيتعل ماخر يوضح آ مثال  هل من .1829
  م نعل  (81ه:ط ){ىوَ هَ ْد قَ َضيب ف َ ْيِه غَ لَ ِلْل عَ ُيَْ  نْ َومَ  }:ىلالك قوله تعذ ن، ومعمن

فٍة  ص ه، فهو إضافةغري ب إالوم بل ال يق ته،بذا يقومال ن الغضب لك أببعد ذ
 له وعظمته.  جبال غضباً يليق ن لهال أعو  جل فاته ص ل: منفنقو  صوف،على مو 

 ّية: ات العللذلان ية أع فاضلثان: إاالنوع 

 انه؟سبح  ىل هللاإت افضاإلن من ااثلوع االن ما .1830
كل  عن هللاصلة منفي بنفسها ، أاة بذاهت ائم ان قعيأافة ضإ :ن االنوع الث

 ده. معبو عابٍد إىل ة خلق أو إضاف ةافإض، كصالاالنف

 علية؟لات اللذ ةافإلضذه اه ا سببم .1831
 . ةعلو مكان لة علىة تشريف، ودالإضافهذه 

 ة؟فاضاإل هذه ثل معلى الدالة ة لمثألما ا .1832
  :ذاه لةمثمن أ
ئمة بذاهتا  اق لناقة عني ا (73ألعراف:ا) {  آيَةً ُكمْ لَ  اللَِّ  ةُ اَنقَ َهِذِه  }عاىل:ه تولق - 
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 كرمي.  وت  يفة تشر فهي إضاف فصال،نعن هللا كل االصلة منف
 عنياحلرام  دسجامل يأبيت الو  (125رة:البق) {بَ ْييِتَ رَا هِّ َأْن طَ  }:ىلتعا قولهكو  - 

 رمي. كوتريف إضافة تش  هوصال، فنفكل اال  هللان صلة عفمن انفسهائمة بق
  عني قائمة  ول الرسو  ( 40األحزاب:) {َل اللَِّ و َرسُ ِكْن َولَ }تعاىل: ولهوكق - 

 كرمي.  ف وتإضافة تشري فهي صال،فناال كل  اىل تععن هللانفصلة مبذاهتا 
َها إِلَ ا نَ َسلْ رْ فَأَ }:اىله تعولكقو   - يل  وجرب  ( 17:مرمي) {َسِواي   رًاَبشَ َل هَلَا فَ َتَمثَّ ا وَحنَ رُ ي ْ

االنفصال، فهي   كلعاىلت ن هللافصلة عهتا منبذا ةقائم عني مالسال هليع
 تشريف وتكرمي.  ةإضاف

 ل؟شكا إلهذا اا الضابط يف م .1833
وم قال ت نتإن كااىل تع إىل هللا فةاملضاياء ل: أن األشو ك تق ذليفة اعدالق

 وف. صإىل مو  ةصفة افإضهتا فهي اذب
 . قخل  أوكرمي تو  شريف ا إضافة تفإضافته ابذاهت م تقو  انتوإن ك

 ضية؟ قه الهذ يح وضتة ل ل السندعا أهلذي اما  .1834
ي  لنف منه مإرادةً  ني،فتاإلضايسّوون بني  عةك هو أن املبتدلالذي دعاهم لذ

 ت هللا. اصف

 ؟ هللا ة إىلضافاإل  ر عة يف أمتداملب قول ما .1835
  ة اق الن  ةافأن إضفكما  ،{اللَِّ  ةُ اَنقَ }:لهو كق  {َربِّكَ  َقى َوْجهُ ب ْ َوي َ }إن قوله: :االو ق
  ه على ان  دلافة الوجه له ال يضإفكذلك  فته صى أهنا عل  تدل الاله جل وعه ل

 . لناقةاافة كإض   رميوتك تشريف  ضافةله إ  بل إضافة الوجه صفته 
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 ؟كيف رد أهل السنة على هذا الفكر الباطل؟ .1836
 هللا صفات  ب  ابملبتدعة يفاى عل  للردّ  نيإلضافت ابنيق هل السنة للتفريطر أأض

   نة.الس  ألهلتعاىل  وفيق هللامن تذا تعاىل، وه

 ن؟هالذ ى لشكال لو جاء عإلهذا امثل  زالةإل نسأل من .1837
ْم اَل تُ ُكن ْ ْن  إِ  ْكرِ الذِّ  ْهلَ وا أَ فَاْسأَلُ }:عاىللقوله ت ل العلم،ا أن نرجع إىل أهنيل ع
   ( 43النحل:) {ُمونَ ْعلَ ت َ 
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 امنلثحث ااملب
 هلل  اءمسإثبات األ يف  طاب و ض

 ؟   تعاىلهللاء مساان أبمي اإلاجب يف و ما ال .1838
   ر:ثة أمو البث ننؤمأن  ك ذلب يف لواجا

وعال،   جلّ أنه أسم له  تقدع تعاىل، أي أن نهللء مساا هبا منأن نؤ  األول:
 .  به  يهفنسم

 .ك االسما ذلاليت تضمنه لصفةن ابمنؤ أن : ثانلا
 نصفة م منضت  يىلهللا تعا ءامسأن مأسم  كلأن   ة تنصدعألن القا

اليت  ةلصفا ابآمن اإذإال  وعالجل  أبمسائه انياإل يتم فالات، الصف
 نها ذلك االسم.ضمت
اة  واحلياحلي اسٌم و  ة، ٌم والقوة صفي اسوالعزة صفة، والقو  مٌ اس يزلعز اف

اء  مسهكذا، فأو  سمع صفةوال ان والبصرمسيع ا السم و  بصرية، والفص
، مسيةاالعلى لتها ار دالبعتابم الت، فهي أعو عون مالىل أععا تهللا
   فية. صلو على اتها داللعتبار ابت عو ون

إذا كانت  ، فصفاهتا أثرًا متعدٍ لن يكو  اليت اءن خاصًا ابألمسكو : إنه يثثاللا
ا  هبذ له أن نؤمن ياناإل مان متفإن م ،متعدأثر  االسم هلا ذاه صفة
 . األثر

 اركة؟بملا فاتصمساء والألا يف ة  يتعدّ املاثر ة لآللثما األم .1839
 لة:مثك األمن تل 
 أي شيء.  يهخيفى عل  ال  هأن ر هو ثألة، وار صفالبص: اسم و صري لبا - 
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 لكل شيء  اىلتعوم مسع هللا ت عممع صفة، وفيه إثباس الم و اس ع:يسمال  -
 احلمد هلل)  عنها: هللا عائشة رضي تقال كما  ،يءه شلى مسععفى فال خي
 اري خرواه الب .( ات و صألعه امس وِسعالذي 

  ا وم ن كا  م ما ل يعيء، فكل شعلم  و أنه يهر ثواأل صفة،لم والعاسم  : لعليما - 
يء  رج شكيف يكون، فال خي  نكالو  ن ن أكي سيكون، وما مل مايكون و 

 عال. اً له جل و ومعل عن كونه م
ه  ار أقد نه يف احأبنه سب ام ان التاإلية، واألثر فمة صاحلكو م اس  كيم:حلا  -

 عه.  ر شو  هالعوأف
  ي أ يعجزهال  الذين أبنه منؤ ن هو أثر واألفة، درة صقم والسا : رقديلا - 

 ات مطوايت بيمنه.  و ماالس و  مة،اقي قبضته يوم العاً رض مجيألن اأ، و شيء

 ؟ل معهامالع ، وماثر متعد لهأ  الهناك من اسم هل  .1840
 لنيو ألامرين ألن ابإلياا فالواجب  دٍ أثر متعله  ليس االسم تكان  إذا ،عمن

ر  ة أثذه الصفهل يسكن ل، ولصفة ياة واحل منه اسإف ،ياحلكفقط وذلك  
 عٍد. مت

 بق بيانه؟س علق مباتا يمصة خال  ام .1841
 ألمساء أمران: ا ب يفاجالو  ل:يُقا
 .فاتمن الصمنته ا تضاإليان مبو  اء، ان هبا امساإلي  -

  ن اإلياوجوب ب سملك االذد  فيزيعدٍ ا أثر متسم هلنت صفة االاذا كوإ - 
 ي. دعألثر املتاب
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 ع التاس ملبحثا
  تعاىلهلل ية ثبوتت الصفاال

 . مقدمة مهمة : ولطلب األامل

 ن؟ا عنو ا الذه مناد ما املر  .1842
  تعاىل. وتية هللبلثت افاللص يحبيان الفهم الصح  بهراد يُ 

 ية؟ثبوت اىل التع سام صفات هللام أقك .1843
  إىل قسمني:نقسم ت  اىلع تهللافات ص
 .ا دً بأ و زالً به أ قةمتعللذات ل مة ز ملالاي : وهتيةصفات ذا -
،  لهابحانه فعما شاء س مىتيئة، أي ش ملة ابتعلقملوهي ا :ةيل فع ت وصفا -

 لها.عيف ء مل شاىتوم

 ة؟ابقس الالتمثيل للصفات  ما .1844
مع،  والس  ،دوجو ، والياةاحل، و وجه، والبصر: ابلالذاتيةفات ل للصثّ ي - 

 ذلك.اق، وغري والس  م،لقدوا
 لك.ذو حنو  ،بضلغاو ، والرضى لابلنزو  فعلية:الت اللصف لثّ وي - 

 ؟لوق ملخ ق والا اخلنيلتشبيه بستلزم اي ت ذه الصفاه باتإثهل  .1845
 عي هلا.ت الشر ر وفق اإلثباألما نكا  إن ه، شبيم التا ال يستلز ثبات هلاإل

  وع وقعن  هلل حذرًا وابتعاًدااتية لذت اصفاال لم عنتكي ع من الم ولالق ما .1846
 تشبيه؟ال
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 نيب لاا هبا أخريهم مندع  صحابةلند اع قعمل ي نهأل حمله! حذر ف غري اذه
 .خلوقامل ناسب ، ومبا ي تعاىلهلليق ابما يل  فواعر هنم أل ، ملسو هيلع هللا ىلص

ق  و فيها بني املخل جهو كل ن  ه مشابزم التلصفات يستلبه يف اتشالال ه .1847
 ؟قالواخل

اخلالق  احلقائق بني ت و يا سمابمل به تشازم الل  يستاء البه ابألمسشافالتال، 
 خلوق.ملوا

 انه.أمثلة لصفات ثبوتية هلل سبح املطلب الثان: 

 . س(نفال)  صفة /1
   ؟ تعاىلهلل س( فلنا)ة فصالسنة يف  هلأ هبمذ ما .1848

 قني. و املخل  نفسأت كليس له، الئقة جبنفساً ال تعاىل هللعتقدون أن ي

 هبة؟داللة على املشاه  يم فساال يف  االتفاق  له .1849
 يستلزم  ال مىاملس  يفا( سن)نف ع أسمسه( ماسم )نف اقاتف ردجم ، إذال

 هتما. يا ما يف كيفاتفاقه

 ؟ رميكلالقرآن ا نم يرقر التهذا  لى ع دليلال ما .1850
 ا:على هذ لدليلا

ْم   َكَتَب رَّبكُ مْ كُ َليْ عَ  مٌ الُقْل سَ ف َ ايتَِنا وَن ِبِ نُ مِ ؤْ ي ُ  ينَ ذِ َك الَّ ا َجاءَ َوِإذَ  :قوله تعاىل - 
م إليه وهي ال تقو نفس اف الأضقد ف ، (54:ام عن األ) {رَّمْحَةال هِ سِ فْ ن َ  َلىعَ 

  ن أ نعقدس وصوف، وتم ىلإ ة فة صفضاإ هنالى أ ك علل ذا، فدهتبذا
 .  هلقكنفس خسه  فتكون ن
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 ْعُتكَ ن َ طَ اصْ ى وَ سَ و  اَي مُ َقَدرٍ َلى عَ  ْئتَ  جِ مُثَّ  :}ملسو هيلع هللا ىلصمه موسى اىل لكليتعقال   -
 ساً.  نف هلل نأ فثبت ،( 40،41طه ) {نَ ْفِسيلِ 

 َما يف َلُم عْ َوال أَ  يا يف نَ ْفسِ ُم مَ ْعلَ ت َ }:مع ربه سىعي ب بهأتدّ مبا ىل اتعال ق  -
اثلة  ممعن  ونزهه يل،ث  بال متبااتً ثإ اً س فن فثبت هلل (116دة:ائامل) {كَ نَ ْفسِ 
 .لعطيال تب نزيهاً ه فيها ت خلق

 ؟ ويةب نال نةس الن ملتقرير ا على هذا الدليل ا م .1851
  اَن ِعْنَد َظنِّ أَ ىل:  تعال هللايقو ) :ملسو هيلع هللا ىلص وللرسل اقال: قا يرة هر  عن أيب  -

،  نَ ْفِسيَكْرتُُه يف ذَ  ِسهِ نَ فْ َرين يف ذَكَ  نْ ، فَإِ َمَعُه ِإَذا ذََكَرين ، َوَأاَن َعْبِدي يب 
ُهْم، وَ مِ َخرْيٍ   َمإَلٍ َكْرتُُه يف ذَ ين يف َمإَلٍ  ذََكرَ َوِإنْ   ْبتُ ِبِشرْبٍ تَ َقرَّ رََّب ِإيَلَّ ِإْن تَ قَ ن ْ

تُ  يَْ ين  َأاتَ إِلَْيِه اَبًعا، َوِإنْ َقرَّْبُت  ِذرَاًعا ت َ تَ َقرََّب ِإيَلَّ  ْيِه ِذرَاًعا، َوِإنْ إِلَ  ُه  ِشي أَتَ ي ْ
ة  إضاف س هنافة النفإضا، و (. 2675) (، ومسلم7405) رواه البخاري (َوَلةً َهرْ 

 ف.   و صىل مو إ صفةٍ 
ابً  ب كتااخللق كتهللا  ضىا ق مل) :الق ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  يرةر  هأيبن وع - 

  رواه البخارييب( غضقت سبيت رمحأن عرش: ق الو هو عنده فف سه،فنعلى 
 ( 2751)  مل(، ومس3194)

 اىل؟تع  فة هلللصاوت هذه بثنة على س الع أهل مجهل أ .1852
له  الجبق يليعلى ما ىل اع هلل تفس بات النثإ ىعل م هع منا مجإلامت ، فقد نعم

 . تعاىل عن هللا  تنفك ليت الة اتيالذا ت الصفا من وهي ته،وعظم
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 م. لعلصفة ا /2
 ؟  ىلتعا هللا  يف علمسنة لأهل اما مذهب  .1853

 ي ململ الذلشااامل الكلعلم اب  موصوفٌ ىلاهللا تع أن جازما  تقدون اعتقاداً عي
 ون. كيف يك  كان  ويكن لمل ن، وما و يك ن وماا كام ميعل و ، وهلجبه قبس ي

 ؟عليةالفم أة تياات الذلصفم( من اة )العلصفل ه .1854
 .  وأبداً  زالً أعاىل عن هللا تك تنفاليت ال ية الذاتالصفات  هي من

 الكرمي؟ آنمن القر  ى هذا التقرير لدلة عا األم .1855
 نُ ا َيُكو مَ  ضِ رْ اأْلَ  َما يف وَ  َواتِ امَ السَّ يف  امَ  ْعَلمُ ي َ   اللََّ نَّ تَ َر أَ  ملَْ أَ :}اىلعقال ت - 

 .آلية ......ا ( 7ادلة:اجمل) {اِبُعُهمْ رَ  وَ هُ  الَّ  إِ َوى َثالثَةٍ جنَْ  نْ مِ 
ْلرَبِّ يف ا امَ َلُم عْ ا ِإالَّ ُهَو َوي َ هَ اَل يَ ْعَلمُ  َغْيبِ  الْ حُ اتِ ُه َمفَ ْندَ َوعِ  }:تعاىلوقال  - 

 َواَل اِت اأْلَْرِض ظُُلمَ  بٍَّة يف حَ  ا َواَل هَ يَ ْعَلمُ   ِإالَّ َقةٍ َورَ ِمْن ُط قُ َتسْ  امَ ْلَبْحِر وَ َوا
 . (59األنعام:) {ِبنيٍ َتاٍب مُ  يف كِ ِإالَّ  سٍ اَل اَيبِ ٍب وَ َرطْ 

 . (11فاطر:)  {ِمهِ ِعلْ  َتَضُع ِإالَّ بِ ال أُنْ َثى وَ نْ ُل مِ مِ حتَْ  امَ وَ }:اىلل تعاوق - 

 وية؟ لنب ا سنةلن امير تقر لعلى هذا ا لةا األدم .1856
  . ..بك بعلمك الغي أستخري إين مالله) :يلو طال رةتخاث االسيدح يف  -

 (. 1109ري )رواه البخا .(يثداحل
 إال نهعلمي الغيب مخس ال مفاتح) ل:قا ملسو هيلع هللا ىلص يبنأن ال مر ابن ع وعن - 

يف  امَ  َلمُ َويَ عْ اْلَغْيَث  َويُ نَ ّزِلُ  ةِ اعَ السَّ  ُه ِعْلمُ دَ  ِعنْ ِإنَّ اللََّ ة:}اآلي أ هذهر ق مث  هللا
ْرٍض   أَ يِّ أبَِ  َما َتْدرِي نَ ْفسٌ وَ  ًداغَ ُب َتْكسِ  اَذانَ ْفٌس مَ َتْدرِي  اَومَ  َحامِ رْ أْلَ ا
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 (. 4420ي )ر البخا رواه  ( 34ان:لقم) { ريٌ  َعِليٌم َخبِ ِإنَّ اللََّ  مَتُوتُ 
 فهم ههللا يف خلقسبق علم ) :ملسو هيلع هللا ىلصول هللا قال رس ل:قا  يرةأيب هر ن عو   -

 1. ( إليه نرو صائ

 د؟قعتامل  على هذا لّل العقدل ه .1857
 ه:  و وج ك منوذل ،اً يضأقل يها الععل  م دلنع
  يف  تقرر قد، و يهنقص ف ال خلوقاملاته صفة كمال يف حد ذيف لعلم ان ألول: أا

  فاخلالق ه وجبا فيهنقص  ال لوقاملخ كمال يف  ان صفةك  ما أن عدقواال
 وىل هبا.أ

 يف لكماليت هي  ا ه الصفةذه وقل طى املخعأ الذي هو ن هللا تعاىلثاين: ألا
 ل.  لكمااب ىلو ل أي الكماعطما، و ذاهت

ع الرفي نسقذا اله الكون العظيم علىهذا جد أن يو  يلنه يستحلث: أاالث
 .لعلم اب تصفم غريهو ع و بديام النظوال

 ؟ملبتدعةا للرد علىم عللا صفةعلى  ء مالعلتدل اهل اس .1858
فإن   م،لعل روهم ابظانلوا: ) قا ىت حأنكرها،  منعلى لسلف شتد نكري ام، قد أنع
 .فروا(وا كدجحن  إ، و ه خصمواب اقّرو أ
ث  حمد علمل له قا وإنكفر، همي ليس له علم  قال اجل فإن" :دمحإلمام أقال او 

له ث حدأ حىت علم يال قاتاألو  وقت منكان يف   هللا نأ عمث ز حي ؛كفر
 2. ّلم(عُ فعلماً 

 

 ( 217ي )مللدار  همية رد على اجلال، (404/ 3أخرجه الاللكائي يف شرح السنة )  - 1

 ( 42)ص:الزاندقة لإلمام أمحد   ىالرد عل -  2
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 لوجهصفة ا / 3
  الوجه؟ فةصلصحيح يف اد عتقما امل .1859

   مته.ظوعه لاليليق جب اً ه  وجعاىلت هللأن  دقأن نعت

 م الفعل؟أت ات الذاصف من هل هو .1860
 تية.ن صفاته الذام، هو منع

 ؟  ميلكر ا  نرآ القمن الصفة هذه لى عدلة ألاما  .1861
 . (88صص: الق ) {ههَ الَّ َوجْ ٌك إِ الِ هَ   ءٍ َشيْ ّل كُ   :}اىلقال تع  -
 ( 27الرمحن:) {ِم ْكرَاإْلِ اوَ ِل اَل و اجلَْ َربَِّك ذُ  ى َوْجهُ قَ ب ْ َوي َ  :}ىلل تعاوقا  -

  نَ و يُرِيدُ يِّ َعشِ الْ وَ  اةِ َغدَ اِبلْ ْم َرهبَُّ  َن يَْدُعونَ الَِّذي عَ َسَك مَ نَ فْ  ْصربْ َوا}:اىلل تعوقا - 
 . ( 28لكهف:ا ){هُ هَ جْ وَ 

 بوية؟ الننة لس ان ما التقرير لى هذع دلةاألما  .1862
  نام، وال ي   الهللا نإ: )ملسو هيلع هللا ىلص ل رسول هللا اقال: ق  يعر األشموسى يب أ عن - 

مل ع ل قبلالليه عمل يإل ه، يرفععرفويقسط ض ال، خيفمينا نبغي له أن ي
 رقتألح فهلو كش  النوربه حجال، يالل  ملقبل عهار النعمل النهار، و 

 ( 179) مسلاه مرو      خلقه(  نره مبصيه إل تهى ما انجهه و  ت حابس
 كَ مِ لْ ِبعِ  اللَُّهمَّ  يقول: ) يدعو ملسو هيلع هللا ىلصيب نلا مسع أنه سر عمار بن اي وعن - 

  رواه  (. وجهك إىلالنظر  لك لذة سأوأ .وفيه: ..قِ لْ خلَْ ى اَعلَ  ِتكَ رَ َب، َوُقدْ يْ اْلغَ 
 . (1305)ي لنسائا

ق ى فبصصلّ ف عيبر ن ث بام شبفق حذيفه  ا عندنل: كقاق شقيوعن   -
ن  ع، وال ديك ث. ال تبصق بني يبش اي : »فة له حذي الفق ه،يديبني 
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من ورائك،  أو يسارك  عن نولك ت،حلسناينك كاتب افإن عن يك، يني
  ه ي عل قبل هللاأ  الصالةقام إىل مثء، و الوضن حس فأ وضأ إذا تد بلعن افإ

ث دحث ُيد، أو عنهىت ينصرف نه حع صرفين فال فيناجيه، بوجهه
   ( 1689صنعاين )لل  مصنف عبدالرزاق.  ء« سو 

  لصفة؟ه اهذاملبتدعة يف  لقاذا ما .1863
   ت.الذبه ا ادر ا املمنال يُقصد به إثبات صفة، وإد  ار لو ه اجو ظ اللف نقالوا: إ

 م؟ ليهع كيف الرد  .1864
   وجوه: منيف لتحر ا  اهذعلى  نااب جو  م:قال هليُ 

  نهجهم ا خالف م، ومعليها عو أمجا هج السلف ومنالف ملخمنه أ األول:
 .دودمر  ابطلٌ   هوف عهمامجوإ

هم ما أنزل ف عنل معز  ني يفابعتصحابة واللكون ان ي أ  يتصور أبًداال :انلثا
 ،ولقما ي معل ي اقلع ا ال يقولهم اهذون، لضالاالء هؤ عليهم، ويفهمه 

 . سلماً م هونعن ك ضالً ف

فت  ة قد أضاألدلذه اه فإن ، وصداللة النص نيظهر ما مل  أنه خمالف  لثالث: ا
 اعن هذاف صر ملوصوف، واالنا إىل فةالصفة إضاعاىل ت  هللاىلإ وجهال

  سليو  ارف،ص م ال جيوز إال مبقتضى دليلليلسا فهمل لادر تبملالظاهر ا
 يه. ء عل قابالفوجب ، قةقياحلو ظاهر لوال ألصا يصرفنا عن يللد مثة

  هللا  اثلة فًا من مم خو تعاىل هلل  جهلو من إثبات ا م فررمتنك: إالقول هلم لرابع: ا
نا ذوات؟ لليست أو  ل:ه الذات، فنقو نإ لتموقً، وهاوج ن هلمأل هقخبل 
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 ه. ثل فررمت من شيء ووقعتم يف م قد ذاً . إمعبع نلطاب
  ذالوا هقو : ولقفن  ذوات!لكات  ليس ت نقول هي ذان حن لوا: اق نإف
 يفول لقا صفات فرع عنلل يف اقو ال د تقرر أنقوجه، و اليف قول ال

 ات. الذ
ورود  ا لهمع، فَ نُ ْثِيتُ س الا اهتإثبيق طر  صفات  ههذو » ي: قيهالبقال  اخلامس:

  هجقى و يبقال هللا تبارك وتعاىل: »و ، هافنكيّ  ، والهبا ري الصادقخ
عت  لناف وأضا ت، ذاال ىلإلوجه اف ضافأ م«ل واإلكراالجلا ك ذوبر 
–ة ه صل وجال كرذ  ام« ولو كانر واإلك لجلالال: »ذو اقوجه، فالىل إ
كرام. فلم ا إل وال الاجل ذي  ال:فة لقصت اذلل  ن يكمل ة(، و أي: زايد)
 1.لوجه، وهو صفة للذات«ل عتن أنه  اعلمنام ر الل واإلكذو اجلل: قا

 . دية الصف/ 4
 ؟ديال فةص الصحيح يف  تقدملعا ام .1865

 .نيلوقي املخل أيد، ال متاثله ئقتني جبالثنتنْي اليدْين ا عاىلت هللن أ قدتعن أن

 ؟وانبجلع امن مجياهبة ملش ا لزمتيس سم  االشاهبة يف د املوجو  هل .1866
 ق يف املسّمى.  تفاالا لزمتال يس سم د االتفاق يف االجمر ذ ال يستلزم، إ 

 ؟فعلية أو ةاتيّ ذ هل هي صفة .1867
، وأهنما  ال أبداً أزاًل و  وعالل ه جعنك نفت الاليت ية اتالذت ا من الصفامه
   . نعملوا لعطاءتان ابتان مبسوطيكر 

 

 ( 88هقي )للبي  االعتقاد - 1
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 ؟ مير الك  آنلقر  من ا تعاىل هللة لصفاه هذ تإثبالة على داأل ما .1868
 ( 64: ئدةاامل) { انِ طَتَ ُسو َمبْ يََداُه  َبلْ }:قال تعاىل

 ( 75ص:)  {َيَديَّ بِ  ْقتُ َخلَ ِلَما   :}وقال تعاىل
 اَمةِ ْلِقيَ اْوَم ي َ  هُ تُ ضَ قَ بْ عًا ي َواأْلَْرُض مجَِ هِ  َقْدرِ قَّ حَ  اللََّ ا و رُ دَ َما قَ وَ :}عاىلت وقال

   (67مر:الز ) {ا ُيْشرُِكونَ َوتَ َعاىَل َعمَّ  هُ نَ َحابْ سُ  يِنهِ بَِيمِ ٌت  َمْطِوايَّ َواتُ امَ سَّ لاوَ 

 بوية؟ نلا سنةمن ال اىلالصفة هلل تع ثبات هذه إ  ة علىلاألدا م .1869
 دلة:ألا لك من ت
ه  وفيم لسالة واصالسى آلدم عليهما المو كر حماجة ذ  يف يرة هر يب أ عن  -

َونَ َفَخ   ِدِه،يَ بِ َخَلَقَك اللَُّ  أَبُو الَبَشِر، َدُم أَْنتَ آ اَي ): قال ملسو هيلع هللا ىلص  ىأن موس
 ( 193)(، ومسلم 3340)البخاري  رواه ث (.  يداحل....ِفيَك ِمْن ُروِحهِ 

لق كتب  اخلخلق هللا ا مل : » ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل و : قال رسقال   رةيعن أيب هر  - 
  م ومسل ،( 7404) يخار لب اه ارو  .«يبغضب تغل  رمحيت إن هنفس على  هدبي
(2751 .) 

ِمْن  َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل مَتَْرةٍ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  قال: ريرة ه عن أيب  -
ُ ِإالَّ الطَّيِّ بٍ ٍب طَيِّ سْ كَ  َربِّيَها  ، مُثَّ ي ُ يِنهِ بَِيمِ  َهالُ َقب َّ ، َوِإنَّ اللََّ يَ ت َ بَ ، َوالَ يَ ْقَبُل اللَّ

  اري رواه البخ «َبلِ ُكوَن ِمْثَل اجلَ ، َحىتَّ تَ ُكْم فَ ُلوَّهُ  َأَحدُ يُ َريبِّ ِه، َكَما ِلَصاِحبِ 

    .« نالرمح فكع يف  قياية: »فرو ، ويف (1014(، ومسلم )1410)

 ه الصفة؟هذ يف  لقولهذا اى سنة علل الأهء ماق علهل اتف .1870
يل،  تعط الو  ،يفحتر   من غرياىلهلل تعفة الصه ذبات هثلى إع تفقواام، قد نع
 لسميع البصري. اهو كمثله شيء و ليس   اىلتع هللا، ألن يفتكيوال  ثيل،ال متو 
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 ؟ صفةال  هذه  يف  غريهم الق ماذا .1871
 لنعمة.  ا و، أقدرةا الهب  املرادوا: الوق، لصفةذه اجاء النفي منهم هل

 ؟ جلواب عليهما  كيف .1872
 وه:وج من مهياب عل و اجل
  لف.لس ج اهمنف خال أنه  ل:و األ

 .قيقته حتريفيف ح فهو ، فر الصى هذا عل يل ال دل أنه: الثان
    ة.    ألدلا نر مهظ ا أنه خمالٌف مل لثالث:ا

  ه قولو  ، {َتانِ ُسوطَ بْ مَ َداُه يَ  لْ بَ }:قوله يف ناعاالمت لك   ممتنع أن ذلك  :الرابع
  يت ن أتأح يص ال والنعمة   رةدلقُ فإن ا {َديَّ يَ بِ َلْقُت خَ ِلَما }:اىلتع

 مثناة. 
  ، هللا عنه فضل على إبليس لدم آل ا كان ة، ملر دالق يدل ابراد املن الو ك: امساخل

 ا.دو تقاعا  مق دم وفآ اكذو  تعاىل لق بقدرة هللاإبليس خُ  أنذ إ

 ؟ا ميني كالمههلل ل اليدان ه .1873
 اءلعطاو  بذللا ا يني يفموأهنعاىل، ت هلل نإثبات اليدي ل السنة علىأه فقات

 .  اً يضم أاالس يفني ا يوأن إحدامه واإلنفاق، 

 يد األخرى؟ يف مسمى ال ماءالعل ولا قم .1874
 ولني: قخرى على ألا يدلم اسيف أاختلفوا 

ي لذث ايدابحل على ذلك  ا، واستدلو ضاً أيم السا يف ينيا هنأ ىألكثر عل فا - 
رواه مسلم   «نيي هييدوكلتا : »يثد، وحب(ةكر مبا ريب يني ديييه ) وكلتا ف

(1827).   
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لعطاء، ابذل و ني يف الط، لكنها يفق سمالا يفل امشأهنا ىل إ ذهب بعضهم - 
  قبض ي" : ر ميث ابن عدالال حبدتربكة، اسال و ري خليني يف ا أي هي

ك أين  ل  املقول: أان في نّ هزهي ، مث هبيمينهن واته فيأخذامس ىل تعا هللا
فيهزهن  ،بشماله هنّ أخذيف ضنير األمث يطوي ون، ملتكرب ان يأ اروناجلب

 . (2788)  سلمرواه من( ن املتكربو أيون ار بجلا نأي امللك  انأ ويقول:

 األدلة؟ اموعة، موجم  ةدة ومثنافر لة مدألليد يف ا ت صفة القد ورد .1875
 (. كُ ْلُملْ ا هِ دِ يَ : ) بِ قوله تعاىل فيف ة،مفرديد فة الص ماأ
 ِن (.  اطَتَ و سُ بْ مَ يََداُه  لْ ) بَ  تعاىل:ه لقو  ة، ففيمثناها دأما ورو و 
 (. َنا يأَْيدِ  ا َعِمَلتْ ممَّ   ) :ىلاله تعقو  يف، فعةجممو  ما ورودهاوأ

 نها؟ جلمع بيكيف ا .1876
 ل:قايُ نهما أن بيمع جلا وجه

ن  ديْ اىل يتع هلل ة اثبتوان أهل السنأله فيكال إش ، فال اة ثنم ورودمها اأم - 
 .الوع  به جل يليقما  تني علىاثن

  ا متا فه ضيفأ دات فر ا أمل، ألهنما فيه أيضاً ل شكاإ فال ،دمها مفردةو ما ور وأ  -
ظ  اللف ميع، فيعمّ  املضاف ول أن املفردصر يف األف، وقد تقر د مضافر م

 ان.  نتاث  اسبق أهنم يد، وقد من كل ما هلل
ن  نو  هي ا ع، وإمناجلم نونليست ا هنون فإن الن ا جمموعة، دمهرو و  وأما - 

«،  اذا أبيدينأعطيناك هد »ق : اً شيئ ك ملن أعطاهل امل ، كقولسهفم ناملعظّ 
و  نا« وحنرأيناه أبعين قول: »قدعنه فإنه يُسئل و  اً ئ يلك شامل أىر ا إذو 

 . عماجل نوليست نو  ظم نفسه،ملعاهي نون  ون الن هذفه ذلك،
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 . ة )الكف(صف/   5
 )الكف(؟  له    بــأنتعاىل وصف هللا يُ ل ه .1877

،  متهعظله و يليق جبال ن له كفاً أبىل اعت هللا، فنحن نصف حانهسبذلك ه لعم ن
 .افنفو ك  متاثلال 

 تعاىل؟ ه الصفة هلل ذى ثبوت هعل الدليل ما .1878
 ذلك ى عل الدليل 

يتصدق  ل كمحد إن أ ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لو رسل: قال اق ريرة  هيبأحديث  - 
يف   نلرمحاا هعل طيباً، فيجإال  ل هللا يقبالب و الطي من انتكمرة إذا  ابلت

 ه مثليديف ود تعىت حأو فصيلة، دكم مهره أح  يبر ي  كما ا  فريبيه كفه،
  " يف كفه"من قوله: والشاهد  ، (3318حبان ) (، وابن8961أمحد )ه روا( بلجلا
  تعاىل.هلللكف ا ةإضاف فيهف

 يف  رأيت ريب) : ذعايث محد ى، منعل ألا حديث اختصام املأل   -
 يف أانملهد ر في، حىت وجدت بكت  بنيفه كوضع   يتهرأ. ف..صورة أحسن
  مذي يف الت  اينلباأل وصححه (3235)ي مذلت او (3484)محدأ  رواه  . (صدري

(3234) . 

 ابع( صاأل) صفة /6
 ع؟ ألصابانة يف صفة ل الس أهب هذما م .1879

 جل هلة لذاتيت اا من الصفاهنظمته، وأعو له البع تليق جبأصاون أن هلل ديعتق
 ى.  مس فاق يف املالتلزم استال ي السميف ا ن االتفاقأ ظةحع مالم ،وعال

 ؟  تعاىلفة هللالص تلك وتثب ما األدلة على .1880
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  ذلك: لىة علداأل
  ملسو هيلع هللا ىلص يب ى النأت: قال د مسعو  بن عبد هللاديث حمن  صحيحنيلما يف ا - 

  ع، إصبلسماوات على ا جيعل هللاإن  مدال: اي حمفقمن اليهود  رجل
أان ل: فيقو  هنفيهز  ،بعإصلى ل والشجر عابجلوا ، بعصإ على ضنيار األو 

 لو يق ايقًا مله تصدواجذ ن ت بد ىتح ملسو هيلع هللا ىلصال: فضحك النيب ق امللك.
يْرُض َواأْلَ رِِه دْ قَ  قَّ حَ  وا اللََّ َدرُ َوَما قَ } :رأ، مث قجلالر    ةِ مَ اْلِقَيا مَ ُتُه يَ وْ ضَ  قَ بْ عاً مجَِ
  واه ر  (67 ر:لزم ا){ونَ رِكُ ُيشْ مَّا عَ  َعاىَل ت َ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  يِنهِ مِ يَ  بِ تٌ اَواُت َمْطِوايَّ السَّمَ وَ 
 . ( 2786) سلمم

 بنيا هل ك  آدمبين ب قلو إن  "ل:اق ملسو هيلع هللا ىلصيب النأن    بن عمرو عبد هللا عن  -
  : مث قال  ،"يف يشاءك  هرفيصد واحكقلٍب   رمحنبع الأصا  منإصبعني

 ( 2654) ملرواه مس . "طاعتك ا إىل نبب صرف قلو اللهم مصّرف القلو "

 ( نيعالصفة ) /7
 ني(؟لع)اة صف يف  ةالسنهل أ بذهما م .1881

ني ثل أعمتا ا الأهن، و عاله جّل و نْي بتيتني الئقتانْي اثنتنْي ذعينأن هلل ن قدو يعت
 .ىسمملا يف التفاقلزم ا يستفاق يف االسم التالوا ،ادلعبا

 ؟ لكرميا نالقرآ  نمية هلل معلى ثبوت الصفة الكر  دالةاألدلة ال ام .1882
 ( 14:قمرال){  انَ يُنِ عْ أبَِ  جَتْرِي:}ىلاقال تع

 ( 39ط ه:)  {َعْييِن  ىلَ َع عَ نَ صْ لِتُ وَ }:اىلوقال تع
 (  37 : هود) { ِيَناحْ َووَ  ِنَنايُ عْ أبَِ َك لْ َنِع اْلفُ صْ َوا}:ىلاعال توق

   (48:ر طو لا)  {َنا أِبَْعيُنِ  فَِإنَّكَ َك ْكِم رَبِّ  حلُِ ْصربْ اوَ :}ىلعات وقال
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 ية؟ نبو لة انلس  ا يف هلا  ل ورد اإلثباته .1883
لَْيَس  َوتَ َعاىَل  ِإنَّ هللَا تَ َباَركَ ) ل:قا ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاأن رسو   رعم ابن عنف ،منع

رواه  ( ٌة طَاِفَيةٌ َنُه ِعنَ بَ نَّ َعي ْ  َكأَ اَل أَْعَوُر، َعنْيِ اْلُيْمىَن يَح الدَّجَّ ِإنَّ اْلَمسِ َر، َأاَل أِبَْعوَ 

  ه لأن ى عل يل  دلعالو  جل عنه ر لعو في ا، فن.(169م )(، ومسل3439اري )البخ
 ال. وعقتني به جل ني اثنتني الئعين

 ؟ االعتقاد سنة على هذالال أه اءملعاتفق  هل .1884
 ات ذلك.بإث ىنة عل س لا هلأع أمج د، فقعمن

 ردة؟  مف عني فقطفة الص ل وردته .1885
 ث:الاالت ث حيفقد وردت فال، 
   ( 39ه:ط ) {يِن يْ عَ  َلىَع عَ ُتْصنَ لِ وَ } :وله تعاىلقي فف ،دةمفر العني صفة  - 
 ( 14:مر لقا) { َنا ْعيُنِ أبَِ  يرِ جتَْ }:تعاىل هلو قوعة، ففي جمم ودهاور  - 

 ع بينها؟ جلميف اك .1886
 حانه. سبله  ينليدال يف إثبات ما قيل وفق قاينهما أن يُ جلمع ب وجه ا

 ق(اوالس ل جلر او  )القدمصفة  /8
 اىل؟  هلل تعلساق وا الرجلالقدم و  لسنة يف صفةل اأهب همذما  .1887

أهنا ال   مهاقفتواب  ،متهوعظ لهالجبقًا الئقة وسا جالً ور   قدماً هلل ون أنقديعت
 . تنا صفا من عهوداملاثل مت

  ني ه بيفا من التشبات خو ه الصفهذ ج يف إثباتيف حر  يكون هناك من .1888
 وق؟ق واملخلالاخل
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م مع عل وص النص قالت به ة، وقال مبادلاأله تبتما أث تأثب من لىعب  تثريال
  ا نلرب تنثبوأن ، ملسو هيلع هللا ىلص يبما قال الن ول كن نقأ ج، وال حر ةي لكيفاب ىن واجلهلاملع
  .ملسو هيلع هللا ىلص لق بهخلعلم اأأثبته له  ام

 اىل؟ هلل تعة صفات الكرميهذه الثبوت دلة على األ ما .1889
 ىل: تعاالصفة هلله هذ ت بو ى ثل من األدلة ع

 تَ ُقوُل:  نَّمُ َجهَ اَل تَ زَاُل " :ملسو هيلع هللا ىلصول هللا رس الق :الق لك ابن مس نأ نع  -
َقْط َوِعزَِّتَك،   تَ ُقوُل: َقطْ ، ف َ هُ َقَدمَ َرّب الِعزَِّة ِفيَها  َضعَ  يَ يٍد، َحىتَّ زِ َهْل ِمْن مَ 

د  ، فق(2848)(، ومسلم 6661لبخاري )رواه ا ". ا ِإىَل بَ ْعضٍ ى بَ ْعُضهَ َويُ ْزوَ 
 . صوفو إىل املصفة فة الإضا هيإل قدمالو ل ف الرجضاأ
  لنار نة واجلات افتخر  " ال:ق ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا أن رس  أيب سعيد ن ع - 

مزيد؟  من ل: هلقو ها فت هل نار أل ايف يث وفيه ....فيلقىكر احلدذ ..ف...
  ول: هي تقا، و فيه ال: فيلقىق د،زيمن م هل تقولي وه اقال: ويلقى فيه

ل:  و وي وتقفتنز  قدمه يهال ع يضعف جلو ز هللا عها تيمزيد، حىت أيمن هل 
 (. 11099)  محدواه أ ر (.   ديث ... احلدين قينقد

عن  ةالعز  فيكشف رب وفيه: ) طويل ...ال  عيدس أيبحديث  ويف  -
  يسجد ن كا  نويبقى مد يف الدنيا، جن كان يس م كلله  د فيسج اقه،س
  ه وار (.  واحداً ًا طبقهره ب ظفينقل يسجد،  ا هب كمفيذ ،ةعمسُ ًء و راي

 . ( 4919)لبخاري ا

 الم(الك) صفة/ 9
 م؟ كال ال ةصف يف  ب أهل السنةا مذهم .1890
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  ، شاء  مبا  وعال يتكلم هو جلف ،ملكالاب فموصو  عاىلت قدون أن هللا يعت
شاء   وت يسمعه منصو ال حبرف وعه جل موأن كال ء، كيفما شاء ومىت شا 

 .  سمعه ي أن هللا

 ؟م الفعلأات الذات فصن م هول ه .1891
ر  عتبالفعل ابت افاالصفة، ومن ص لتبار أصعابت ذاال ت صفان مهو 

ادث  ح ع نو الدمي  قهللا المك  "أهل السنة:عىن قول م ذاهو ، هادر آحاده وإف
   ".آلحادا

 ير السابق؟ر تقال معىن ما .1892
 الل و ز  ي ملهللان ألذاتية، ن الصفات الم وعها تعدّ ن عتبارابلكالم ة اأن صف

 نه. حابس  له اجبالو  هالمن كمفكالمه  متكلماً، لايز 
حانه مىت لم به سبتكيي ذالني عالكالم امل عتبارأي اب م،التبار آحاد الكعواب

 ه. حانته سب ه كان مبشيئ، ألنيةل فعالفات ن الصم فهو ،شاء

 ة؟رمية الكصف ذه الة هلما األدلة املثبت .1893
 ذلك:كثرية، ومن ة  لاألد
     ( 164:ساء الن) { ِليماً َسى َتكْ و  مُ للَُّ ا مَ لَّ كَ َو }:عاىلت قال - 
  عُ يسَّمِ ال وَ َوهُ  هِ َماتِ ِلَكلِ   ُمَبدِّلَ اًل الدْ عَ وَ  قاً دْ صِ  ِلَمُت رَبِّكَ ْت كَ مَتَّ وَ :}لاوق - 

 ( 115:األنعام)  {مُ يَعلِ الْ 
َكالَم    عَ مَ َيسْ  َحىتَّ  هُ رْ َأجِ اَرَك فَ جَ ْستَ نَي ااْلُمْشرِكِ ِمَن  دٌ  َأحَ نْ إِ وَ :}وقال تعاىل  -

 (. 6:لتوبةا( {نَ ُمو لَ عْ ي َ  قَ ْوٌم ال مْ أبَِهنَُّ  كَ لِ َنُه ذَ مَ أْ  مَ ْغهُ ْبلِ أَ  مُثَّ  اللَِّ 
َجاٍب  حِ  رَاءِ  وَ نْ َوْحيًا أَْو مِ  الَّ  إِ َمُه اللَُّ ُيَكلِّ  نْ أَ  َشرٍ  لِبَ َكانَ   اَومَ }ىل:عال توقا  -
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 . (51:ورى الش) {مٌ ي َحكِ  َعِليٌّ هُ اُء ِإنَّ ا َيشَ  مَ نِهِ ذْ إبِِ  يَ ُيوحِ ف َ  والً سُ  رَ لَ ْو يُ ْرسِ أَ 
 لصفة. هذه ات  ال على إثبيلا دإهن ( فل هللااقفيها: و) آية كلو  - 

 ؟عاىلة املباركة هلل تالصف ذه هل يرتقر  ية منالنبو  ةسنورد يف ال اذام .1894
  ه نبينه و يليس ب  هربه موسيكل ال ن أحد إم كممن ما) ل:قا ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب   -

 . (6539البخاري )رواه  .( انرمجت
ر  ت من شالتاما هللاات كلمب ذو عفقال: أ الً ز نزل منمن ) :ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ال اق - 

 (. 2708)م  سلم رواه  .(ذلك  زلهىت يرحل عن منح  ه شيءيضر  مل لق،خا م
ح تص وق إذ الليس مبخل كالم، وأنه لوف ابوص مهللا أن لك علىدّل ذف

لى أهنا  علك ّل ذد ت ا مالت اكلمات هللاب عاذستفلما الوق، خمب ذةعاتاالس
 . ةخلوقيست مبل

  م و ي ىلعات ول هللايق): ملسو هيلع هللا ىلصهللا   سولر ل قا قال: ي ر داخليد سع يبعن أو   -
رك  مأي إن هللا بصوت  ناديفي، يك وسعديك بل  فيقول: ؟اي آدم قيامة :ال

  ، " هللا  وليق"منه:  هدشاوال .( 7483) اري لبخا رواه . (ث النارعرج بخت أن
 وت.تعاىل بص هللا الم ك  أن ه فيإن ف، "بصوت  دييناف"كذلك: و 

   ؟ ذه الصفةت هثباى إ عل ف األمةوسل  بةالصح م اال ك  مندلة ألا ما .1895
 من أهلوماً قاطر خ  أاب بكر أن، ةله صحب وكانت رمينار بن مك نع  -

 تِ بَ لِ  م غُ لا}:تزلروم، فن فغلبت الالروم تغلب فارس، ن أعلى ة كم
 ل:قاا؟ ذكالمك ه  ا:يهم، فقالو عل  رأهافق اً ش ير ق تى فأ ( 2-1الروم:) {ومُ الرّ 

اء  ألمسا (. لوجعز  كالم هللا   ولكنه  صاحيب، م ال كوالي، كالمب س ) لي
 (. 510)والصفات للبيهقي  
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  ظن ت أكن  ما  وهللا "ك:إلفا ةقصلت يف أهنا قا عنها  هللا  ن عائشة رضيوع - 
أن من ن أحقر كاي  يف نفس ينولشأ، لىحيًا يتيت و  تعاىل ينزل براءن هللاأ
 (. 4750)لبخاري  ا رواه     ..(...لىتي  رمأب يفَّ  كلم هللاتي

ن  م يوماً  ، فخرجناب  خلباجاراً  كنت  : )جعي قالاألش  بن نوفل عن قروة  -
،  ستطعت ما اإىل هللا ب ه، تقرّ اي هنا " ل:ي فقابيد  خذو آوه جدس ملا

السنة  آن". قر يعين ال. مهكالمن   شيء أحب إليهليه بإ قرب ن تلك فإن
 (. 96)هللا بن أمحد  لعبد

 الم؟كلا فةبصانه ح هللا سب فاصات لى ة عليعقلاة الدالل ما .1896
 ا:دلة على هذاألمن 
  قص وهو ها ننقيض ل، ألنالكمافات ن صميعترب ث هو م من حيالالك - 

ف هبا  تصلو ا  -رسم واخلعين البكأ -ه الصفة هذو ، رساخلو م لبكا
ه  ملن ل ايصلح إثباهت  نقًصًا بيناً، فكيف  كانت  جزلعاف اضعيوق الاملخل 

  ؟نهبحاق سطل ملا يفلكمال ا
حّق  هلل أص فيه فاق نوق الخل مال يف املل كأن كسنة لا لأهد ر عنر قد تق - 

 ىلو أ ماللكاي معطو  معطيه،ال و الكم ه واهبن أل ،ف به يوص أن
و  ي هالذقص ابلن وصفه م عنهكالنفى الن يلزم ملما كان ف ابلكمال،

 ه. تظمله وعالى ما يليق جبعنه وجَب إثباهتا عل منزه 
ا ، كمهاالكالم عن سلبجار األحو  ماصنألية ابطالن إهلل ةبتملثة ادلألا من - 

ا  انُو كَ ْم ِإْن  وهُ اْسأَلُ فَ  اذَ هَ  مْ هُ ِبريُ ُه كَ َعلَ  ف َ َبلْ  الَ قَ }:م راهيإبعن  ل تعاىلاق
 . ( 63ء:األنبيا) {ونَ يَ ْنِطقُ 



617 
 

 نه؟حاله سبلى إثبات هذه الصفة طري ع لفل االدلي دلّ ل ه .1897
تعتقد  م، ذمو امل ماللم الكعبث و ل  تتيت مل لامة يل الس ر طلفان يان هذا أوب   نعم،
من  الموصفة الك نقص، كل نع هتن زيه مال و ىل بكل كاتع ة هللاأحقي

 تعاىل. إثباته هللجب فو  ،لكماال

ن دلة مألاب ان ذلكبي معرآن، ماعة يف القاجلو  دة أهل السنةقيع ما .1898
 الكتاب والسنة؟  

 :  اطنق ث الوجه إىل ثتت نيف القرآم قيدهتع
 . هللا  مكال  أنه :وىلألا
َم اللَِّ  َع َكاَل مَ َيسْ   َحىتَّ ْرهُ َأجِ  فَ كَ َجارَ اْستَ  رِِكنيَ شْ مُ َن الْ  َأَحٌد مِ ِإنْ وَ  }اىل:عت قال -

ُْم كَ َمْأَمَنُه َذلِ   أَْبِلْغهُ مُثَّ  ع  سم يواملراد حىت  (6لتوبة: ا ){ ونَ مُ يَ ْعلَ   اَل قَ ْومٌ  أِبهنَّ
   .تعاىل هللا مكال  هى أنلك عل القرآن فدل ذ

 لق اخلنينا به تعاىل قفرّ ف (54عراف:األ) {ْمرُ ُق َواأْلَ لْ خلَْ ا َلهُ  الأَ :}تعاىلقال  - 
ق  ل ، أما اخللكريةا سه ا إىل نفم ن من صفاته أضافها صفتاومه، مرواأل

قرينه، فبان  ب الطفني التغاير إعااملت يفصل ، واألهفقول مرألا ما، أففعله
 القرآن. ومر هألواق لو خم رين األمر غأبذلك 

 .  لوقخم غري لنزّ م أنه: لثانا
 ( 1مر:الز ) {ِكيمِ زِيِز احلَْ  اْلعَ اللَِّ  ِب ِمنَ َتا اْلكِ  لُ يتَ ْنزِ }:عاىلل تقا  

   .يعودإليه  أ، و بد هللا من أن القرآن: لثثاال
  ا كم ،  اءً تدابتكلم به   هو الذيهللا تعاىل أي أن  ،أ ( بد: ) منه هلمقو ب رادوامل
ى  ُهدً ُنوا وَ  آمَ ِذينَ لَّ ابَِّت لِيُ ث َ حلَْقِّ ابِ بَِّك  ِمْن رَ سِ ُقدُ الْ  وحُ رُ  َلهُ نَ زَّ  ُقلْ اىل:}عتل قا
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 .(102النحل: ){ُمْسِلِمنيَ ى لِلْ ْشرَ َوبُ 
 نه منه بدأ. ل على أدلي  يفهىل  تعاهللا منقرآن ل الينز ت ثبات إ ية فيهاآكل و 

 ؟ م هللاال كس  ولي ، ق لو ن خمآ قر ن العم أب ز  منفيا حكم السلف م .1899
هبذه  ن قال م كفرصّرحوا ب، و بحانهس لقرآن كالمن اأعلى سنة لأهل ااتفق 
 .  املقولة

 ن خملوق؟آ ر الق زعم أبنلا ةلف يف قضيال الس ما أقو  .1900
هنم من دو ف ملسو هيلع هللا ىلص يبنال أصحاب  ركتأدىل: »تعا هللا  رمحه ر بن دينا عمر قال  -

  تعاىل هللا المك  نرآلقاو  ق لو ه خماسو وما  القاخل نة يقولون: هللاسمنذ سبعني 
 1ود«. يع هوإلي خرج  منه
   ة دينار أجل و بن ر قد أدرك عم: »و عاىلهللا ت هرمح  راهويه نق بإسحا الق - 
  عمر ن  بعبدهللاو ي در اخل دعيوأيب س هللاعبدن بمثل جابر  ،ملسو هيلع هللا ىلص يبصحاب النأ

هذه   ردصمضى  هذا لىوع تابعنيال منًة بن الزبري، وأجل  عبدهللاو س عباوابن 
 2  .ة« ماأل
  ن ألو يس م : إهن-مدحم ابنين يع -لت جلعفرق" :هيينالذ رعاوية بن عمال مقا - 

ز   عهللا كنه كالم ولق، و وال خمل  ٍ قليس خبال" قال:ن خملوق هو؟ قرآال عن
 3«. لوج

كلم هللا    " جرة يقول:ر اهلام داس إمنأ بن لك ما نا»ك: انفع  بنهللابدال عق - 

 

 (344رمي )اهمية للدجلى االرد عل - 1

 . ( 20886يهقي )الب رواه  - 2

 (. 159ص:)الشريعة لالجري  - 3
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 نلقرآول اقمن ي ولق يستفظع ناوك (هللا آن كالمر لقا: )يقولو  وسى(م
 1لوق«.خم

 2وق«. وليس مبخل هللا،  ل: »كالمفقاالقرآن ن ه ع عيين  بن ئل سفيان سُ  - 

 الق و س خباللي ىل تعاهللا مال ك  رآنقلعاىل: »ات هللا  همحر  املبارك بن عبدهللا قال - 
 3«.قخملو 

 فني؟لخان املم د حأ على ل فيها ردّ ( هولة ) منه بدأمق .1901
ريه،  غ نوا: بدأ مالالذين ق ميةجلها على د( فيه ر أمنه بد )لف سلال و ق ،منع
ور فال صداحف والصملا من ن ماز ال خره يف آه يسرى ب( فإنوديع وإليه ) وهلمقو 
 ف.  نه حر م احفيف املص والة  مكل   لصدور منهايف  قىيب

 مر؟ األهذا  يللد ما .1902
  بحيص فال  ء السما ىلإ هللا، فريفع على كتاب )يسرى  ال:ق  يرة  هر يبأ عن - 

تزع  وين ، زبورال منل وال إلجنيا نم وراة والتال نمال قرآن و لا نة ميآ يف األرض
 (. 8544) اكمرواه احل . ون ما هو(ال يدر ون و ال فيصبحجمن قلوب الر 

  ! (أظهركم بنين آن ملقر هذا اعن ز تقال: ) لين مسعود  بن دهللابع عنو  - 
 ،  صدورانيفثبتناه أد وقع ينتز  يف ن كرمحأاب عبدالاي معقل:  بن  اددال له شفق

 يف يبقى  الف ليلة ه يفيل ع سرى: »يود عمس ن بل افقاحفنا؟ امص يف وأثبتناه 
قرأ مث . «ئمابهلء كااقر ح الناس فصب، ويشيء مصحف منه منه والقلب عبٍد 

 

 ( 1/015)  يلآلجر الشريعة  - 1

 ( 192ص:جري )آلالشريعة ل  - 2

 (285 /5)  طة بى البن  اإلابنة الكرب  - 3
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نَ  شِ نْ َولَئِ  :}عبدهللا َنا وَِكياًل ِبِه عَ َك لَ ُد جتَِ  مُثَّ اَل  كَ ا إِلَيْ نَ ي ْ ي أَْوحَ ذِ  اِبلَّ َُبَّ هَ َنذْ ا لَ ئ ْ   { َلي ْ
 ( 5980رزاق الصنعاين )دالف عبمصن  .(86:إلسراء ا)

 وق؟آن خمل لقر ا  أبن ل القو ىل إ ن ذهبحجة م أساس ما .1903
، فهم  دالفاس ممهفهمهوها بوشبه تو  خياالت  ا هيإمنو  ذلك،على  هلم لدلي ال

تمل  حت الا ا موهنل مُيو  ةدلاألوون أعناق ويل كم، احمل ن و تكه ويشابتون امليتبع
 د البائر. اسفق مع قوهلم الافتو تل

 ض؟ن بعمأفضل آن بعض القر   إنقال يُ  نيصّح أ هل .1904
  إىل  جتا ُيمل ظ اجملاللف ة أن ثري ة ك أجوبر يفقر د تقو مل، جم الالسؤ  هذا

لته  ر دالاب عت، واببه لماملتك: ابعتبار نعتباريال ظرهنا النوُيتاج  تفصيل،
 ل:  انيه، فنقو ومع
ن  لقرآفا ، تعاىلهللا لم به هو تكتفاضل، ألن املي ال ، فهوبهم ل تكامل  اربت عاب /1

د،  حه وابم تكل س فامل لنا ا إىل  ةفاحتال مناىل،  تعمن هللا  عانيه وم كله حروفه
  أكثر، شيئني أو  كون بنييا منتفاضل إل ألن ال يتفاض ار البعتالذا اهو هبف
  واحد  هوو  اىل تعهللا هون آقر ابلالذي تكلم ، و هذا نضل مفأذا ل: هيقاف

 ال. وع اته وصفاته جلذ يف
ر  تبا عا االهبذو ة، فهالعظيماين عن امله موما ُيمل  م، لكالة البار دالعتاب/ 2

سلف مجهور الي عليه الذ ب والص»وا لدين:قي اتشيخ لا قالاضل، و يتف
رع  الش  هعلي لدما ض، كبع منأفضل كالم هللا  أن بعض مةئواأل

 1.والعقل«
 

 ( 272 /7بن تيمية )ال  النقلو ء تعارض العقل  در  - 1
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 ؟  الداللةهة ج من ضلفاتالح يضو ا تم .1905
 جانبه،  إىل ونزل رجل ل،ه فنز  ليف مسريٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب اك » :قال عن أنسٍ   -

  فتال قال ؟ آنر الق لفضأب أخربك أال) ل:اقف ملسو هيلع هللا ىلص نيبالإليه فالتفت 
 (. 8011) ئي النسا رواه.  { (نيَ اَلمِ عَ الْ بِّ رَ  للَِّ  ْمدُ احلَْ :}هيل ع

  سول هللا ر  يندعاملسجد فا لي يفأص ت كن  :لقا  علىن امليد بع سيبعن أ  -
  ل هللا يق قال: )أملف إين كنت أصلي! هللا لت: اي رسول قفجبه، أ فلم ملسو هيلع هللا ىلص

مّنك ألعل ) يل:ال  قمث ( 24ال:نفألا) {ماكُ عَ ا دَ ذَ إِ ِل و سُ رَّ ل َولِ  للَِّ ِجيُبوا تَ اسْ :}تعاىل
  ي، د بيخذ أ مث د(.جاملس  نج مأن ختر  لآن قبالقر سور يف لأعظم اي ه ةسور 

 يفة عظم سور هي أ رةو ألعلمنك س" ل:تق له: أملت قل  أن خيرج دا أرالمف
لعظيم ن اآر قلاو  ينملثاسبع الهي انَي اْلَعاَلمِ   َربِّ  للَِّ دُ احْلَمْ ) : ؟ فقال"القرآن

 (.4474) ي  لبخار ه ا وار  ".وتيته ذي أال
  آية  أيّ  ي تدر أ ، رذملنا  اي أاب) : ملسو هيلع هللا ىلص ول هللارسقال : قال ب كعن  أيّب بن ع  -

أاب  اي ) :ملسو هيلع هللا ىلصال م. قسوله أعل ر هللا و  :قلت: ؟ قال(أعظممعك  كتاب هللا  من
ُهَو   الَّ إِ  هَ  إِلَ  اَل اللَُّ }:قلت (ظم؟معك أع تاب هللا ك  نآية م أيّ  املنذر أتدري

  أاب  م، ليهنك العل وهللا): ملسو هيلع هللا ىلص الي وقدر  صيف قال: فضرب{ّيومُ قَ الْ ّي احلَْ 
 (. 810م )سلاه مرو  . (راملنذ

 ّددها ير {َأَحدٌ  ُقْل ُهَو اللَُّ :}أر ق  يرجالً ع اًل مسأن رج  د اخلدرييعس يبأ نع - 
قال ف اهلا،ل يتقالرج له وكأن ك لفذكر ذ ملسو هيلع هللا ىلصل هللا و ء إىل رسجا فلما أصبح

  لبخاري ا هوار . (رآنقالا لتعدل ثلث هنه إبيد سيفن  ذيوال)  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لرسو 
(5013 .) 
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 فة )العلو(  ص/ 10
 ؟  الً مجاإ (لوعلاة )فص ة يف السن لهمذهب أما  .1906

 وصفاته.  هاملطلق يف ذات علولا  تعاىل لههللا نسنة أهل اليعتقد أ

 الصفات؟ ين املطلق يف نع ماذا .1907
 ال.وع لّ ج طلقملا اهلكما  هفل  ل وعالله ج النص بتهاثكل صفة أ  نين أنع

 اىل؟تع  ثابت هلللعلو اما ال .1908
 . لقهراو  كانة،وامل ت، واملكان،الذا انه علوسبحه ل

 ىل؟ هلل تعا اتيةذال اتفلصا نه مذه له .1909
 بداً.  وأ نفك عنه أزالً ت اتية اليت ال ذال هانصفاته سبح من يهنعم،  

 صفة؟ه الذناس يف هل ابني االختالف  عقهل و  .1910
السنة ل هها بعض أدد أفر ة، وقلقبل ا لأهف خال افيهد أشت ةلصففهذه انعم، 

ش  و جليا ع ما تجا، و هيبذال مامإلل الغفارعلي اب العلو لل ة ككتات؛ خاصؤلفمب
 ب.  تالك منم، وغريها لقيا م ابنلإلماسالمية اإل

 العظيمة؟  ةفبات هذه الصإث  لة النقل على الما أوجه د .1911
ف   متصتعاىل  هللا ن ى أل عال داا عً و تن الصفة ت هذهإثبا  على ت الدالال تعتنو 
 : لك ذوأمثلة  ،هبا
 ( 1ى:األعل  ({ىْعلَ أْلَ ا بِّكَ رَ  مَ ِح اسْ َسبِّ }:تعاىل كقولهح هبا،  صريلتا  -

  َمانَ و يَ ْفَعلُ وَ  ِهمْ ِمْن فَ ْوقِ ْم َرهبَُّ َن اُفو خيََ }:ىلعاوله تلق  ،ةفوقيليح ابالتصر  -
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  فوقمن  م هللاكحب مه ي ف متحكقد ليث )داحل ويف ، (50النحل:){نَ و َمرُ ؤْ ي ُ 
 (.3593اري ) رواه البخ ( ات سبع مساو 

  انَّ َوإِ  الذِّْكرَ زَّْلَنا ن َ  نُ حنَْ  انَّ إِ :}ىلتعا ه، كقولهعندن تنزل م ألشياءا أبنصريح تال - 
 . ( 9احلجر:) {ونَ ظُ فِ احلََ  َلهُ 
 ِلمُ اْلكَ َيْصَعُد  لَْيهِ إِ }عاىل:ت  له يه، كقو إل ورفعها ود األشياءيح بصعلتصر ا - 

ْل بَ }:يسىعن ع عاىلوله تقو  (10فاطر:) {ُعهُ ف َ يَر ْ  حُ لِ لصَّاُل اَعمَ الْ وَ  بُ يِّ الطَّ 
 ( 15:ء سانلا ) {هِ يْ لَ إِ  َعُه اللَُّ َرف َ 

 وحُ لرّ اِئَكُة وَ اْلَمال  تَ ْعرُجُ }:كقوله تعاىل  يه،لر إألمكة واالئاملج و ر تصريح بعال - 
ملن كان  الال تعرج إو  ( 4:ج عار امل) {ةٍ نَ سَ  فَ لْ  أَ نيَ سِ مخَْ  ْقَدارُهُ مِ  نَ ْوٍم َكا ي َ ْيِه يف لَ إِ 

  .يف العلو
الها  وأعات قف املخلو قس ش هو عر لاو ، شعر لا ىستوى عل ايح أبنه صر لتا - 

 فة االستواء.  ت صابإثيف كرها ت اليت ذ ايا يف اآلكم
تُ أَأَ } :ىلاعتكقوله   ء،يف السماأبنه  حالتصري -   فَ سِ خيَْ ْن أَ  اءِ مَ  السَّ  يف نْ مَ  مْ ِمن ْ

  َحاِصباً  مْ ْيكُ لَ عَ  لَ سِ رْ ي ُ  نْ أَ  ءِ السََّما يف  َمنْ  مْ تُ وُر أَْم أَِمن ْ ا ِهَي متَُ َض فَِإذَ أْلَرْ ا مُ كُ بِ 
 . (17 16:لكامل)  {نَِذيرِ  فَ يْ َن كَ تَ ْعَلُمو َفسَ 

 ن. ياابإل  هلا شهد و  ملسو هيلع هللا ىلص يبنّرها الأقو ( ماء يف الس وكقول اجلارية: ) 
اَرَك بَُّكْم تَ بَ ِإنَّ رَ ) ديث:حك اء، دعال يفي يده األإلي  عرفت أبنه حالتصري - 

  ( اْفرً  يَ ُردَّمُهَا صِ نْ يََدْيِه إِلَْيِه، أَ  َذا َرَفعَ ِه إِ دِ بْ ِمْن عَ   َكرمٌِي، َيْسَتْحِييَحِييٌّ َوتَ َعاىَل 
   .و العل يفان رفع إال ملن ك تالو  (.1488و داود )رواه أب

من   إالر، وال ينزل يل اآلخالل  ثثل يف نيا الد ءىل السماإ ينزلنه أب التصريح  - 
 و.ل العن يف كا
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له  ا جيبومبه لم بر عهو أ من يهار إلشأ ماو، كإىل العل  هي إل هياحلس ة اإلشار  - 
ون  لو ؤ مس كم ل هلم: إنقاعرفة، يف ان ا كمجيع البشر مل نويتنع عليه م
 فعنصحت. فر و  ت وأديتغل أنك قد ب شهدن  ا؟ قالو نئلو فماذا أنتم قا

م  ، اللهم اشهدهالل : ) ئالً ، قاميهوينكبها إل ء  السماإىل ةريالكبعه إص
لصفة ذه اه ثبات على إ ةيطعقلة تدل دال اهنفإ ،(1218لم )مس رواه (اشهد

 اىل.تع هلل

 السماء؟ يف وأنه   ،و هللالعلة على صفة الدهل هناك نصوص أخرى   .1912
وتقول:  ملسو هيلع هللا ىلصج النيب ا أزو  ىفتخر عل تكانت زينب قال:  س نأ عن  -

  لبخاري ا  رواه ."ت ق سبع مساوافو من   هللازوجين، و كنّ يلهاأ جكنّ زو 
(7420 .) 

وق عنده ففهو  تاابً ك  كتب  لقخلا ق هللاخل  امل : ) هريرة يث أيبعن حد  -
    (. 2751مسلم )(، و 7404رواه البخاري ). ضيب(ب غإن رمحيت تغل : عرشلا

 أمرك يف ك،امس سدّ تق ،اء مالذي يف الس  هللا نا ب ر ) يض:رقية املر  يف ملسو هيلع هللا ىلصال وق -
غفر ، ايف األرضتك اء، أنزل رمحلسميف اتك رمح ا كم  ض،ألر السماء وا

ء من افوش ،تك محمن ر نزل رمحة أ بنيطيال ب ر  أنت ، خطاايان و  ا ا حوبنلن
 (. 3892) داود رواه أبو . ( فَ َيرْبَأَ  وجعلاا ذعلى ه فائك ش

 ( 4351)ري  بخاالواه ر (.  اءمس لا يف من  أمنيأاننوين و أتمال  ) أ:ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب   -

  : ، وقال ىل السماءإ هإصبع أوه يد رفع هقبل وفات ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  ةئش اعن ع   -
 (4438)  ير خاالبرواه .  "مث قضى،  . ثالاثً (ىعل األ قفييف الر )

 ة؟ لصفا ت هذهإثبا  لى ع طرة فلهل دلت ا .1913
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  م، أن هللا الالك لض أهبع لوث مة اليت مل تتلفطر السليتقرر يف اامل نم م ،نع
 :مثال ذلك لعلو، و  ايف اىلتع

ه من  ب جته وما حا ىل بكشفعا تهللايدعو أراد أن و  جة، لبه حاقم بان قإن م
 أو المن حيث يشعر  ولذلك جندهة العلو، ب جهل ط  ورةلبه ضر  قيف دجيضر، 
أن مفرج  ماً ز ج مه تعل تألن فطر  السماء،ىل إ هديوي بصره ورأسهب يتجه يشعر

  العلو. يفات اج ضي احلقارابت و لكا

 ة؟فالص ذهات هثبلعقل يف إاا داللة م .1914
 :  هو وج ة العقل، فمنلدال أما
توجب  احملاذاة ص، و قن فل، والسُ ذاةاحملو افل ألسُ ا علولا: أن ضد لو األ

فحيث  قص،نلان ه عوهللا منز  ،تعاىل هللاق يف حواة، وهي نقص املسا
 ب.لو و املطوهبت العلو ثذة يال واحملفنتفى الس ا

، ولذلك لكما  أهنا م هعلمل، لعلوا يكونوا يف شرفون أن يستالبشر  أن : ثانال
  اله، عأ يف يكونونم و هنيابن  علونيء راألماو امللوك  نموم الق ةعليجتد 

  أعالعليهم من  رفأن يش ارع شو  الأجتمع رعيته يفأحدهم إذا ويتشّرف 
 .مهاهني ومرهم كلمهم وأي قصره ليات فر ش

 ق،و ل ملخكمااًل يف ا ك ن ذلث كاحيف، لوكملك امل  ، فهولىل األعثوهلل امل
 هلل قص فيه فاال ن وقمخل ثبت لل ٍل ماكل ك  ألن ،بهف يتص نق ألق أحافاخل

 التصاف به.  أحق اب

 ه الصفة؟هدأنكر من  اكل هنه .1915
 . ةتزلعاملكذلك و شاعرة، أغلب األها ر كنأ عم،ن
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 ؟ر منه ا اإلنكاهذما سبب  .1916
 م، أو يستلزميلتجس زم اتل سو يأ، حديدلتيستلزم ا وصفة العل ات أن إثب وامهو ت
 يكون الرب أن  و أ هة،و يف ج، أيزيف ح هللا ون يكأن  نظمو يستع مه، و زيّ حتال

 .فةالص هة أنه يف هذهصوفا جبمو 

 حلق هلم؟ ا بيان ما .1917
 ه، و يل ما خت م من ذلك لز فة، وال يصال ههذ لنفسه انه أثبتأنه سبحل: و قلا كني
  ه، ر صحت ار إليها والش يت ية اله جله ايو ال حتك ، ومع ذلمهلعباد كل ق ال هو فو ب

  هذه جلهة، أو ذه اهت ثبا ر من إذو حم هناك وليس ، ةميلعدا هةاجليف  هفإن
 عاىل. ة هلل تاركبملا صفةبات هذه الإثعلى  ابقاس  دلةومت توضيح األ الصفة،

 ءتواساالصفة  /11
 اء؟ تو سالة ايف صفل السنة أهما مذهب  .1918

   . هظمتيق جبالله وعل ًء يستواا هعرش لىوى عستتعاىل ا ون أن هللا تقديع

 ؟ هولجمر وآخ علوم، ر مأمفيها  اء( و ست ال)ا ةفن صال أبقل يُ ه .1919
يف  جمهول  كنهل ،يةعرب اللغة اليف معناهوٌم عل شه متعاىل على عر  اء هللاستو نعم، فا
   .الكيف

 وتعاىل ،هله وعظمتاليليق جب ماى ل ة عحقيق ه استواءنأن نقول أب اجبو ذا فله
 ه. شيء من صفات قه يف ة خل ثل ا مم نع حانهسب

 ة؟يات لذت اافالصء من او ستالا له .1920
 اتية.  الذ تفاالصاء من ستو الا عم،ن
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 اىل؟ تعهللصفة ى ورود هذه الدليل علال ما .1921
 ن:  القرآ آايت من يف سبع  اىلعت ك هللد إثبات ذلور 

  مُثَّ ٍم ِستَِّة أايَّ  َما يف هُ ن َ ي ْ ب َ َما وَ ْرَض أْلَ اَواِت وَ َما السَّ َلقَ خَ ي الَّذِ اللَُّ }:ال تعاىلق - 
 . (4دة:سج ال) {ْرشِ عَ الْ  ىلَ عَ  تَ َوىسْ ا
 ى لَ عَ  تَ َوى اسْ  مُثَّ  اهنََ وْ رَ ت َ ٍد َعمَ   ِبَغرْيِ اتِ َماوَ السَّ َرَفَع لَِّذي  االلَُّ :} تعاىل ل اوق   -

 (. 2الرعد:) {شِ َعرْ الْ 
  َوىت َ اسْ  مُثَّ ٍم تَِّة َأايَّ  يف سِ ضَ رْ َواأْلَ  َماَواتِ سَّ َلَق الي خَ الَّذِ  ُهوَ }ىل:تعال وقا   -

 . ( 4يد:احلد) {شِ َعرْ لْ ى الَ عَ 
  ٍم مُثَّ أايَّ  ةِ تَّ سِ  يف  َواأْلَْرضَ  تِ اوَ امَ سَّ الَِّذي َخَلَق ال  اللَُّ ُكمُ  َربَّ ِإنَّ } :ىلعاوقال ت  -

 (  54ف:عراأل)ا {ْرشِ ى اْلعَ َعلَ  ىتَ وَ اسْ 
 (  5 ه:ط(  { ىوَ اْست َ  ْرشِ عَ ى الْ لَ عَ  مْحَنُ لرَّ ا}:عاىلوقال ت - 

  مُثَّ  مٍ ايَّ أَ   ِستَّةِ ْرَض يف اأْلَ وَ اِت وَ َمالسَّ ا َخَلقَ  ِذي الَّ ُم اللَُّ كُ بَّ  رَ نَّ إِ :}تعاىل لاقو   - 
 ( 3س:يون )  {شِ رْ عَ الْ َعَلى  {َوىت َ اسْ 

ن َ ا ب َ َومَ  ضَ رْ اأْلَ وَ ِت اَواَق السَّمَ لَ ي خَ لَّذِ ا:}عاىلقال تو   -   ٍم مُثَّ ايَّ أَ  تَّةِ سِ  َما يف هُ ي ْ
 . (59ان:قفر ل ا)  { اً َخِبري ِبِه ْل أَ اسْ  فَ نُ محَْ ْرِش الرَّ عَ لْ ا َعَلى ىوَ ت َ سْ ا

 صفة؟ى هذه العل نةس الهل علماء أع هل أمج .1922
 .لصفةا ههذات على إثب مجعواأ نعم،

 العرب؟ لغة ا يف طلقً اء متو الساا معان م .1923
 هُ ُشدَّ ا بَ َلَغ أَ مَّ لَ وَ :}ىلتعا قولهه منلكمال، و او لُنضج ا عىنن مبكو يً، فاطلقورد مإن 

 متامه.  اله و كملغ  ملا ب أي {ْلماً ْكماً َوعِ حُ   هُ انَ آتَ ي ْ  ستوىاو 
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 ؟معه فٍ داي حبر تعجاء ملو  ستواء يف لغة العربال اانعم ام .1924
  مُثَّ :}عاىلقوله ت نه مو  ، مةاتدة القصد إبراناه كون معفي ( إىل  ) ب   داً يمقورد  ذاإ - 

 امة. الت رادة قصدها ابإل يأ (11صلت:ف)  {ُدَخانٌ  يَ  َوهِ اءِ مَ سَّ لا ىَل تَ َوى إِ سْ ا
 :  »استوى ب واة، ومنه قول العر ملساا عىنمب هو، ف(و الوا)  ب  قيداً مورد  إذا - 

لم«، عال وبكر يفمد »استوى حم  لبعض:ول اوق ، هااو سا واخلشبة« أي اءملا
 م.  ل عال ساواي يفتي أ
قية، ومنه و الفو  قرارىن العلو واالستن مبعه يكو نإف ( ىعل       )ب قيداً ورد م إذا - 

 ا.  بق ة سار ذكو مللسبع ات اآلايا

القرآن   منلة دبوهتا ابألفرق هلذه الصفة مع ثن الم ري كث  ارإنكيف ّلة عالما  .1925
   ؟ملتواترةارحية الصيحة لصح ا سنةوال
ثل  ا تملاو  بهالتشا هاعم لتزمصفة يس ال ات هلذهبثإلامهوا أن تو أهنم  لك ذ لعّلة يفا

و  ة أ فينلس ا ظهرو على ، أرسيهكخلوق على  ملء ااو ستهللا على عرشه ال ستواءاب
 . بةلداا

هم ليم عوا أنه يلز مهفتو  ا،ّروا منه فابطلة، فأرادوا أن يازم لو  لك ذم هل توجبواس
 !  الربّ خلرّ العرش  دعبأ  وأنه لو  ،يطاً بهحمن وأنه يكو ش، ر إىل الع جحمتا  ن هللاأ

 ؟ ومهاهتم الباطلةتجلوا ليعا  هجو هتاني احلل الذ ام .1926
  قال ف ،ء تيالالس فة ابصالذه ا هفو ُيرّ ن أ  إالجيدوا مل بق، س تومهوا ما  أن دعب

 ىل(. تو وى: ) استهم بكل جهل: معىن اسبعض
 . ضعهموا عن لمللكهذا حتريف و 

 هم؟ دنتندون عيس ل ، أو دليسند ان لديهم كهل   .1927
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تها لبيت من لن دالهنا عو رجخيو  اء ص االستو و صون نم ُيرّفأهناألمّر و  ىهداأل
 هو:و رف قائله، عيُ  العر الش 

 قهرام مد والسيف غري  من   اق لعر ى اعل  بشرٌ استوى قد 

 ؟ التحريف اذا يلزمهم من بعد هذما .1928
 ه.لياستوىل عمث  ّل وعال، جغريه  لوكاً ل مم  انش كنه أن العر م يلزم

 . فالسل ملنهج  الفغة، وخمل لا ةف لدالللاوهو خم

 أ الشنيع؟ طخلاب هم هو سبب يف وقوع  يل الذلتمثيا  نمة مما السال  .1929
 . ةليلعقات اتومهلا ترك ، و سنةال هلأ به ا قالل مبالقو  
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 حث احلادي عشراملب
 ىلعا  تهلل الفعليه  تالصفا

 ن؟ نوا الع ذاهب صودما املق .1930
 .ةيل ع الفهللا ق بصفات عل يت بيان ما ت و اد به إثبصيق

 ؟ت فعلية(افح )صد مبصطلقصو ما امل .1931
  وال  نوعها،ار عتبابلذاته، ال  زمةالست ئته سبحانه، ولييق مبش تتعل  ليتا هي

 شاء مل يفعلها. وإن نه، حابس لهاء فعن شاإ، دهاآحاار عتباب

 ت؟لصفاا مثلة هذهأما  .1932
 ت:فاالصمثال تلك 

 . لى العرشعتواء السا - 
 لدنيا.  ا السماء ىلإ والنزول - 
 . مةيايوم الق داالعبصل بني للفاجمليء و  - 
 انه. حبه سالفعلية لصفات  منه ذفه

 علية؟لفت اصفاال قسم يف  قةبساات الا الصفنجعل ملاذا .1933
  عد مل يكن إال ب رشالع لىستواء عالوعها وآحادها، فا نثة يفحادت اصفا هنأل
ء  يجمل، وااءسملا بعد خلق يكن إال ملا اء الدنيلسمازول إىل ن، والعرشال قل خ

 . ةلقياما مو يل قب ة مل يكنملقيايوم ا
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 1  عّية صفة امل/ 1
  عية؟ة املفة يف صالسنأهل  بمذهما  .1934

 الله وعظمته. جبق لية تيّ عم يف لقهخ مع عال و جلّ  ن هللا أ ونتقدعي

 ية؟عم املقس م قسم تنك إىل   .1935
 . ّية خاصة ومع ة عامة،يّ : معسمني قىلا إمهيكن تقسي

 ؟ةكل معي  تاا مقتضيم .1936
   رة والتدبر.القديمنة و واهل ةاطحاإلو  علمهتا الاقتضية: من معامال عيةامل
 .  ييدلتأ وا نصرالو  فظحلا اضياهتمقت ناصة: ماخل عيةملاو 

 ة؟امالعة عيّ امللة دما أ .1937
 مة:  امن أدلة املعية الع

ُتمْ   اَن مَ يْ أَ ْم كُ عَ َوُهَو مَ } ىل:عاله تقو  -       .( 4احلديد:) {ُكن ْ
  ُهوَ  الَّ إِ َسٍة َوال مخَْ ِبُعُهْم اَو رَ  هُ الَّ إِ  ةٍ ثَ َثال  َوى  جنَْ نْ  مِ ونُ َيكُ  امَ } :ه تعاىلولوق - 
 (  7اجملادلة: )  {َكانُوا  َما أَْينَ  َعُهمْ مَ   ُهوَ ِإالَّ  رَ ث َ كْ أَ  الوَ َك  َذلِ نْ  مِ َّنَ دْ أَ  الْم وَ ُسهُ َسادِ 

 ؟اصةعّية اخلملعلى الة الدالة داألما  .1938
   :اتهمن أدل

 

... ولبيان معىن هذه الصفة   على خلقه(: ) يَّة هللا )تعقيب َمعِ به سبب كتال الشيخ ابن عثيمني يف بيان قا  - 1
الرسالة   هذه لعل و  .( ملسو هيلع هللا ىلصمن القرآن، ووصفه هبا نبيه حممد  ايتسه يف عدة آاليت وصف هللا هبا نف العظيمة 
لقيم:  يخ رمحه هللا يف آخر كتابه اَمِعيَّة؛ فلتاجع، وقد طبعها الش توضيح معىن ال يف  ائل الرسضل من أف

 . ( احلسىنهللا وأمسائه  ى يف صفاتواعد املثلالق )
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 ( 40:بة لتو ا ) {انَ عَ مَ  نَّ اللََّ إِ  نْ زَ حتَْ  ال}:تعاىل هقول  -
 (  46ط ه:)  {ىأَرَ  وَ عُ َأمسَْ  َماَعكُ مَ  ِإنَّيِن } اىل:تعوقوله   - 
(  15:راء شعال) {َتِمُعونَ ُمسْ  مْ  َمَعكُ ِإانَّ ا ا ِِبايتِنَ بَ هَ اَل َكالَّ فَاذْ قَ }ىل:عاته قولو   -

 .صة بشخصوصخمة خاصة يذه معوه

 ؟اصةاخل يةعملا آخر مننوع  هناك هل .1939
ا َقوْ ات َّ  ِذينَ  الَّ عَ مَ  للََّ ِإنَّ ا:}عاىلكقوله ت،  فٍ وصب قيدةامل اصة خلعية ااك املنه م،عن
 (128نحل: ال){نَ و ِسنُ حمُْ  مْ هُ َن يذِ لَّ اوَ 

 لعلماء عن هذا املعتقد؟ا قال اماذ .1940
ا  وكل هذا الكالم الذي ذكره هللا من أنه فوق العرش وأنه معن": ابن تيمية قال

 1. "نون الكاذبةصان عن الظيولكن  ف،، ال ُيتاج إىل حتريقتهحقٌّ على حقي

 رمية؟لكا فةصه ال هذل اجلامع يف قو ال ما .1941
 ال: يق أنالقول اجلامع 

ل وال يثمت ريمن غ عاىل تهللها ت نثب فنحن عّية،ه املن احباته سفص نأن م  -
  ْيءٌ ِلِه شَ َكِمثْ   سَ لَيْ }ألن هللا تعاىل:   تعطيل،ف والير ، ومن غري حتفيتكي
 . ( 11:ىور الش) {ريُ ْلَبصِ ا يعُ مِ لسَّ  اَوُهوَ 

 سنة وإمجاع السلف.الو  تاب ابلكة  ة هللا خللقه اثبت يّ أن مع - 
ة عيّ م هتشبته، وال مظوعه لالتليق جبعية ا مهكنل، تهاققيح ىحق عل  اأهن - 

 .لمخلوقوق لل ملخا

 

 ( 193 :)ص  العقيدة الواسطية  - 1
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 م. نتهأمك االً يفو حق، أل خلاب  تعاىل خمتلطاً أن يكون هللاتضي تق  ال أهنا - 

 ملطلق وأنه معنا؟ ا عرشه يف العلو  ق فو عاىل ت هنو بني ك ضتعار اك هن هل .1942
ه   صفات  يفة هللل اثمم ذهنلا  يف ن أييتأمن ر ذلك البتة، لكن احلذ يف ارض تعال

 قه! ل خت فابص
خلقه   رته كصفات وقد اريالبعل صفات جهن من يف ذ إالرض اتعي  ه الفإن

  ه شيء ثل مك  ه ليسنأقني اليم ل ع ِلموع دره،ق حق هللا قّدر نمما وقدرهتم، وأ
 . الباطلةشكاالت اإل ه هذ ء منشييف ذهنه   يتأن أي كننه أبداً ال يإف

  القولني؟ بني ءماللعع امج يفك .1943
  : هوجو ذلك من  نيب معجلا
إن  هي و ف ،داً ن أتيت ابحملال أبال يكن أدلة األ، و ت بينهماعدلة مجاأل نأ :ولألا

العقول  معاً مبا يتعارض دأب أتيت ال ا، لكنهلالعقيه ف راا ُيمب  ياانً أتت أح
 خيلة.دال  ات اآلفالسليمة من 

رب فإن الع ،زاجلعواف خلوق الضعيامل حق يفان عتمجي عية قدواملو : العل الثان
العلو، ومع ذلك  والقمر يف، نامع قمرنسري وال مازلناها: ر سفا أيفل و قت
اجز لعا قاملخلو   حقا يفرً و تصك مذل ا كانفإذ ،امعنإنه  نو قولي
 كل وجه؟   مني لقو در ا يف حق اخلالق القاالً يف، أفيكون حماعلضا

ه يف حق  عاتن امن فإ املخلوق،  حق يف  عتنمم ه أن نا جدالً مسلّ و ل ثالث: ال
له شيء يف  ي ليس كمثالذ لق، خلايف حق ا هامتناع منه  لزم يالق و ل خامل

  يف  قريبالو  ،ودنوه هقرب يف يل عالهو ، و فعاله يف أوال فاتهص  يفذاته وال
 وعال. ل علوه وفوقيته ج
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 1ل(  صفة )النزو / 2
   ؟ تعاىلابلنسبة إىل هللا لزو لنيف صفة اأهل السنة  هبمذ ما .1944

 ه. ظمتوع هلالجبيق زوالً يل ن اءيش ا م  ينزل مىتوعال جلّ  هللا  نأ ونديعتق

 لية؟ الفعات لصفصفة من الهذه ا هل .1945
 .  ةيفعل ، هي من الصفات العمن

 اىل؟تع هللة لصفا  هوت هذثبلة دال ام .1946
 لك:  ذن وم نة إبثباته،الس ل من ليالدتواتر 

سماء  لا ىلإز وجل ع ناربنزل ي) : ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  لقال: قا ة عن أيب هرير 
دعوين يه، من فأعطيين سألين م :قولآلخر، فيا يللل ا لثحني يبقى ثيا نلدا

 (. 758ومسلم ) (،1145)   خاريب رواه ال .(ين فأغفر لهفر من يستغله، يب ستجفأ

 ؟  ابةالصح رب عن اخلر هذا تاتو  هل .1947
  بن وجابر اخلدري،  يدبو سعة، منهم أحابن الصم ّدةعديث احل ذاى هرو  م،نع
 يبالعاص، وأ أيببن  عثمانو ، عمطري بن مه اجلهين، وجبعراب اعة بنرفو دهللا، بع
  ني املؤمن موأ عباس، بن مسعود، وابن هللادوعبب، ل طا ن أيبوعلي ب ،ءادردلا

كنها ل، ةخمتلفظ لفاأب م غريهلصامت و ا ادة بنبوع مة، وأم سل  ،عائشة
   تعاىل.  هلل ولبات صفة النز ثإ متفقة يف

يف نزول الرب تبارك   ملسو هيلع هللا ىلصسياق ما روي عن النيب "ي: وقال أبو القاس  م الاللكائ 
 2."عشرون نفساً   ملسو هيلع هللا ىلصوتعاىل، رواه عن النيب 

 

 (139/ 1) ة جتماع اجليوش اإلسالميا - 1

 ( 3/434)  أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  - 2
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 ؟ةلعظيماة صفلا هلذه  لماء يف نظمهمذا قال العام .1948
هبا  تابه وأخرب هبا كاء هلل تبارك وتعاىل أمساء وصفات ج"الشافعي: ام ال اإلمق

هللا صلى هللا  رب رسول أمته ... وأنه يهبط كل ليلة إىل مساء الدنيا خب ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 
  1.  "عليه وسلم بذلك...

ول  سر أحاديث  دارمي بعد أن ذكر ما يثبت الّنزول منوقال اإلمام أبو سعيد ال
يف نزول الرب تبارك ها ديث قد جاءت كلها وأكثر منفهذه األحا"  : ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
صر من لى تصديقها واإليان هبا أدركنا أهل الفقه والبملواطن، وع هذه ا  ىل يفوتعا
 2. " اخينا، ال ينكرها منهم أحد، وال يتنع من روايتهامش 

 ات هذه الصفة؟ إثبن يف فو خالملال ااذا قم .1949
ل  ينز  الذي  ا منوإ حقيقية، ة جمازيّة ال افتعاىل إض  هللا ل إىل و نز ال ة إن إضاف الوا:ق
 .  زول عن الناىل فإنه منزّه  تعهللا  أماو ، ةكالئمن امل ك ل مَ و أ ته،مره، أو رمحأ

 صفة؟هذه ال يف صحيحة لص ام قبوهلم للنصو ب عدا سبم .1950
  شاهبة مع ص للمنقوجب اتصافه ابل يتعاىل ك هللذلبات أن إثهم امهفا أبرأو 

 طيلها.  حتريفها وتعإىلإثباهتا  من واففرّ  ،لقخلا

 ذلك؟    على اب و ن اجلابيا م .1951
 :ادعوه امعلى جوااب  ةنس ال لأه لقا

ه  نطٌل، ألو ابمجعوا عليه، فهف وأالسل همه ا فالف ملأن قولكم هذا خم :ألولا
 ق.للح خمالف

 

 ( 1/282) البن أيب يعلى ،نابلة قات احل طب    -  1

 ( 79 : )ص  الرد على اجلهمية - 2
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  نة ير ليل أو قبال در هرة إىل شيء آخلظالته االن دع للفظصرٌف نه أ :نلثاا
 لاألص ىعل ء اهو البققال أن األصل وعقرر شرعا ت دوق رفة،اص
   ل.قاالن هر حىت يردلظاوا

واألصل   (ة هللا رمح لنزّ تمثل ) شيئًا حمذوفا،ً  لكالم ام يفتعل ج أنكم: ثالثلا
 يل.الدل ليهفع صلاألالف ن خيدير، ومتقعدم الو ذف عدم احل

  ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب ا ملنزوهلم يديالتقلم ف، ار هنل لليل والة ابز هللا ورمحته ان مرَ أن أ : عراب ال
 ؟ طفق تقهذا الو يف 

يسألين فأعطيه  : )منَلك امل  أو ةلرمحمر أو األال: و يق نل يُتصور أ: هامساخل
 خريلثلث األا (، ويفهر لمن يستغفر فأغف له،تجيب فأسين و من يدع

  ؟يلالل من 
  و وجل، فه   عزمن أحٍد إال هللا  الما الكهذدر يص أن يكن فهل

 ؟ نير للمستغفداعني، ويغفر ال ني وجييبئل االس  عطييي لذا
كيف    ا مهه إمنا و ذه  ،هيفر عواقب حت يفكر ف يمل يل السابقتأو ال لمن قاف

 . بب ذلك س ه ب فوقع فيما وقع في ط صفة فقالذه هإثبات الفرار من 

ا  مو  (16لك:امل){ِ اءْن يف السَّم  ْم م  تُ ِمنْـ أ أ  }عاىل:ه تول ق  ض يف البعّهم قد يتو  .1952
  هللا تعاىل أن (لسماءا يف ) : تلقا؟ و ئلت: أين هللاا سُ ارية ملاجل وقول  ا،ههبشا
ب اجلوافما  أو فراغ مكان عن مكان، تظله، أو تقلُّهُ  اأهنأي  اء،مل الس خدا
 إليهام؟  ك الزالة ذإل

نه  أ عرفومل ي قدره،حق  اىلتع هللا قّدرمن مل ي ذهن  يفإال يرِدهذا الوهم ال 
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ني هللا  ة بري ابملشاهبفكتجاءه ال منو  صفاته وأفعاله،و اته ذ يف مىل العظياعت
 لقه.وخ

اء  لرب سبحانه إذا وصفه رسوله أبنه يَ ْنزِل إىل مسفا": هللا رمحه ة تيمي ابنوقال 
لوادي  ا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إىل احلجاج، وأنه كلَّم موسى ابالدني

خاٌن، فقال ىل السماء وهي ده استوى إنألشجرة، و األين يف البقعة املباركة من ا
هذه األفعال من ك أن تكون من ذل يلزم َطْوعًا أو َكْرهاً؛ مل تياولألرض: ائهلا 

هودة، حىت يُقال: ذلك يستلزم يان املش جنس ما نشاهده من نزول هذه األع
 1.  "تفريغ مكان وشغل آخر

 ام؟هى هذه األو عل ل السنةهأ ف ردّ يك .1953
 :  يتالبيان اآللوارد، من خالل اذا عن ه ب اقلنا سنةلل اهكشف أ

  به أنه يقصد إمنا و   ية،ظرفل ا هب دار يُ  ال احلديثية و يف اآل (يف ) حرفأن األول: 
ُجُذوِع يف ُكْم نَّ ب َ َصلِّ أَلُ وَ }:تعاىل تاب هللا كق ذلك يفداى(، ومص )عل عىنمب
 .  ايهعل  واملراد: (71 ه:ط){ْخلِ نَّ ال

  : عاىلوله تفق ، : عليهارادوامل( 2التوبة:){ضِ رْ اأْلَ  يف  ايُحو سِ فَ } :عاىلت وقال
ُتْم َمنْ أَ }  ء .  السماعلى  أي: ( 16ك:املل) {اءِ مَ سَّ لا يف  أَِمن ْ

  ماء هذه لس اباملراد  نأ نسلم الن لكالظرفية،  يف   ب  ملراد سلمنا أن ا: لو ينثالا
 ء. اهو مسف  ا عالل مكن  لعلو، فإا اهبراد ل املبة، عالسب ات السماو 

 ول األخري؟  قالا أدلة م .1954
  { اً ُهور طَ اًء مَ  اءِ سَّمَ َن المِ  َنالْ زَ أَن ْ وَ } ىل:هللا تعا تاب ك ك يفصداق ذلوم

 

 ( 6/424)  دقائق التفسري -  1
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له  و فق، اًء لعلوهحاب مسالس من السحاب، فسمي  ينزل ر ملطوا( 48قان:ر ف ال)
ُتمْ }:اىلتع ل  ج قملطل لو العهللا له او و، يف العل  نمي أ{َماءِ سَّ  ال َمْن يف أَأَِمن ْ

 .وعال

 يان(اإلت  -يء  جملصفة )ا / 3
 اإلتيان؟  ء و ياجملفة ة يف صلسناهب أهل ما مذ .1955

ثل  ياالله وعظمته، ال ًا جبئقال لقيامة يوم اااًن تيإو يئًا  جمىلتعا أن هلل تقدون يع
 . نهوإتيايئه يف جمشيء  فليس كمثله م،هنا إتيالو  نييء املخلوقجم

 لق؟اخللق مع ااخ لل  إتيان و  ءجمي طلحيمصاهبة بني ش املقول يف لا ما .1956
ا  هنثبتف سمى،يف امللزم االتفاق يست الم السق يف اتفاجمرد االأبن  لالقو يكن 

  تعطيل. اً بالزيهن مماثلة خلقه تنزهه عننو  ،متثيل  بالثبااتً إ ىل تعاهلل

 فعل؟الذات أم الت افصا من مه هل .1957
 يئة. ش علقة ابملتاملعلية، و فلا هللا صفات ن ممها 

 ىل؟ ة هلل تعافلصذه اد هو جى و يل علدللما ا .1958
 (. 22لفجر:ا)  {َصّفاً  ْلَمَلُك َصّفاً اوَ  كَ َربّ  ءَ َجاوَ }اىل:تعقال 

الِئَكُة  اْلمَ اِم وَ مَ غَ َن الْ مِ  لٍ يف ظُلَ  اللَُّ  أَيْتِيَ ُهمُ  َأنْ  الَّ إِ  ونَ ْنظُرُ ي َ ْل هَ :}عاىلقال تو 
   .( 21رة:قبال) {ورُ مُ اأْلُ ُع جَ تُ رْ للَِّ  اِإىَل ُر وَ مْ اأْلَ  يَ ضِ َوقُ 
 . ( 182)  مسلم رواهليت يعرفون(. ا هصورت يف  ىلعات  هللا يهمفيأتيث: )  احلديفو 

 علماء أهل السنة؟ملا يتعلق هبذه الصفات عند  املعتقدح توضيما  .1959
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وامللك على أنه عزَّ وجلَّ جييء يوم القيامة وأمجعوا "احلسن األشعري:  ل أبوقا
    1. "صفاً صفاً...

ابن تيمية اآلايت  سالم بعد أن ذكر شيخ اإلرَّاس اهل لحممد خليالشيخ وقال 
ات صفتني من صفات الفعل، ايت إثب هذه اآليف" ابقة يف العقيدة الواسطية:الس 

لذي عليه أهل السنة واجلماعة اإليان بذلك على يء، واومها صفتا اإلتيان واجمل
 2."د وتعطيلحلقيقة إحلاد عن التأويل الذي هو يف احقيقته، واالبتعا

 ح؟الصريلقول ون هذا املخالفا فرّ كيف ح  .1960
 جميء أمره.  :إىله يفحتر مت 

  خمالفة  يهوفها، برهان علي وال سياقاليف كالم لام قحإو  ،ةلألدل الفوهذا خم
 .تضٍ ال مقب لصلأل

 كره ط واللسخضب واالغ ى و ضالر صفات  / 4
 الكره؟سخط و وال ب ضلغاو  لرضىاة لسنة يف صفأهل ا بمذهما  .1961

،  اهب انو اإلي، وهتعاىل فات هللا سائر ص يفم كمذهبهو  هك يف ذل مذهبهم
 وصف هللا تعاىل هبا. و 

 ة؟ذاتي مة أليعت فافي صه هل .1962
 جودعند و  توجد يت، والئةيش ابملتعلقة املة فعليالصفات ال قبيلمن  هي
 . تهمعظله و الما يليق جب ، علىىلتعا ا هللا أرادهذا هتا إضيامقت

 

 ( 128)ص: عبد هللا شاكر   حتقيق األشعري احلسن  يب أل،  بباب األبوابرسالة إىل أهل الثغر  - 1
 ( 112)ص:  ة رح الواسطيش - 2
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 ة؟وملمعكرمية هذه الصفات العان ل مه .1963
   هللا ّوض علم كيفياهتا إىلنف كنولة، معلوم اللغةد يف ر فق ما و نيها و عام، نعم

 ا.تهقيقلم حبعو أفه ىل،اعت

 ؟اىلتعهلل  ل ثبوهتا يا دلم .1964
   . ( 8 نة:يبل ا)  { هُ  َخِشَي َربَّ َمنْ لِ  ِلكَ ذَ  ْنهُ ا عَ َرُضو وَ  مْ هُ ن ْ عَ  اللَُّ  يَ َرضِ }:ىلاعتال ق  -

دًا ُمت َ ِمنؤْ مُ  لْ تُ قْ ي َ َمْن وَ }ال تعاىل:وق -  َب ضِ غَ وَ  اِلدًا ِفيَهاخَ  مُ َهنَّ ُه جَ زَاؤُ  َفجَ اً َعمِّ
 (. 93اء:نسال ) { اً ِظيماابً عَ ذَ عَ  َلهُ أََعدَّ وَ  هُ َعنَ َولَ  ْيهِ لَ عَ  للَُّ ا

َبَط  َأحْ نَُه فَ ُهوا ِرْضَواَكرِ َو  للََّ اَط َما َأْسخَ وا عُ ب َ  ات َّ مُ هنَُّ َك أبَِ َذلِ  }:اىلوقال تع  -
 (  28مد:حم) {مْ اهلَُ مَ عْ أَ 
 {َ ني اْلَقاِعدِ عَ مَ ا و دُ عُ ق ْ  ايلَ قِ وَ  مْ هُ طَ بَّ فَ ث َ ُهْم اث َ  انِْبعَ اللَُّ  هَ رِ كَ   نْ َوَلكِ } :اىلال تعقو  - 

 (  46:لتوبة ا)

 ؟لصفةا ههذ ل السنة يف هأ ا قولم .1965
متثيل،   بالا إثبااًت باهتعلى إث واصحر  ت،اصفال ت هذهثباا على إعو أمجما حين
 عطيل.  بال تيهاً ز ه تناثلة خلقمم نتعاىل ع  هللا هونزّ نوي

 لضحكوافرح ال فة ص / 5

 ؟ ليلدابل ياهناما ب .1966
م  اه مسلرو  ..(. هتل احمن ر ده عببتوبة  رحاً ف هلل أشد) : ملسو هيلع هللا ىلص النيب لاق - 

(2744) 
 ا مهكالخر  آلا قتل أحدمها يىل رجلنيإ تعاىل يضحك هللا : )ملسو هيلع هللا ىلصوقال  - 

   (. 2744)لم  سمرواه . ديث (احلة .... اجلن لدخي
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 حني ضحك هللا تعاىلن م ،ون مما أضحك در آلخر: ) أتث احلديويف ا  -
 . (3899أمحد ) اهرو (.  املنيلعب ار   وأنتيب  ئتستهز أ :لهقال 

 ؟ةفعليية أم ذات صفة هي هل .1967
   ء. ايفما شوك  ءىت شاا هللا مهة اليت يفعل يعللفات اصفالا من مهنعم، 

  ؟حانههلل سب كضح لح وار فال صفةيف ة أهل السنذهب مما  .1968
ني  تلصفون هاتني اثبتضحك، فيلاو  الفرحه جل وعال من صفات  أبن ونمنيؤ 

  ،متثيل وال تكييف  واليل عطت وال حتريف غريعال من و جل  ته اصف رئكسا
 البصري. ع يله شيء وهو السممثك   تعاىل ليس هللاألن 

 ح؟واض ماهبق  املتعلىنهل املع .1969
ان به  اإليو  كيفه جمهول،ن  ، لكةلغ ملو مع ةً غل ضحك وال حلفر  ا، فمعىنمنع
   وز.ته ال جتيفين كٌب، والسؤال عاجو 

 جود و ملوا لشيء اب تعاىل  هللا وصف  / 6

 واملوجود؟ لشيءاب  :هللاف وصل ميكن ه .1970
 ،  هللا من أمساءا س ىل، ولياعت  هبما عن هللاود( خُيْرب جو امل( و)شيءال)    ف  ،منع 

 ؟بانذا اجل ه ء يف اعلمالول قما  .1971
  الَّ إى يُْدعَ  اَل ، فَ هُ نْ َباِر عَ خْ ائِِه َواإْلِ ُدعَ  ّرُِق َبنْيَ فَ َوي ُ " :يةبن تيم م االسإلا خال شيق
َيُكوُن   دْ ِكْن قَ لَ  ٍئ؛ْسِم َسيِّ َيُكوُن ابِ  اَل ، فَ ْنهُ عَ  ارُ ْخبَ ؛ َوأَمَّا اإْلِ ىَن سْ احلُْ  اءِ أْلَمسَْ ابِ 
َوَذاٍت ٍء يْ شَ َل اْسِم ثْ حِبُْسِنِه، مِ  َكمْ  ُيُْ ملَْ  نْ إِ وَ  يِّئِ سَ بِ َس لَيْ  ماِبسْ  وْ أَ  ن،ٍ ْسِم َحسَ ابِ 
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 1. " ...وٍد جُ وْ َومَ 

 نب؟ اذا اجله يف  قاعدة مناك ل هنه .1972
ت مساء والصفااألب  ابيفه يل ق عل طا يُ م"القيم رمحه هللا:  نب، قال اعمن
  قدمي، الا؛ كفقيو ن تكو ي  جيب أنر الاألخبا من طلق عليهي ، وماوقيفيت

 2. "فسهم بنائقالو  ،ودوجمللشيء، واوا

 

 ( 56ألشقر )ص: ر ا، لعماجلماعة لسنة و  معتقد أهل ايفأمساء هللا وصفاته  ،  ( 69/ 3فتاوى )جمموع ال  - 1

 (162 /1) بدائع الفوائد  -  2
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  عشر ناملبحث الثا
 ت لصفاقة ابألمساء والع تقضااي م 

 ن؟العنواذا ه نود مقصامل ما .1973
ا:  هلثام هبا،  قيوث باط تا ار دي املهم هلانب العقجلة هبذا القااي متعاك قضهن

 انب. اجلهذا  يف ابهتش ملحملكم واهم اية ففيوك ى النقل،ل علعقل تقدمي ا الرؤية،

 1  يةابلرؤ   لقعيت مال: و طلب األملا
 ا العنوان؟ذها املقصود من م .1974

 حانه.لق سبخال ل  وقملخل ؤية ار الة تحسو اأ ية مكانبه االعتقاد إب دصيق

  ؟ةؤيلر ا يف ىل هم هللا تعالسنة رمحا مذهب أهلا م .1975
رى  يُ ما ، كاربصانً ابألية عيايققحية يامة، رؤ قليوم اىل يُرى ن هللا تعاأ ونقديعت
 سحاب.  وهناليس د اوً حص  مسالش ، و رالبد يلةقمر لال

 ؟ية قق هذه الرؤ ح تكيف ست .1976
متأولني ب ذا البايف ه خلدن الىل،  تعاا هللادهيير  يتالفية كل ذلك على الكي

سكت  سكت عما ه النص، ونت بأثا بت مث ن بل ، نا ئ اهو  متومهني أبرائنا والِب
  اهتم.ير تقر   يفعاىلت  رمحهم هللاالسلف ف قو يث ، ونقف حهنع

  تعاىل؟هللاللمؤمنني مع   رؤيةيها ال فق قح تت اضعمو  كل هناه .1977
 نة. جلاويف مة، القيا يومك  ذلفسيتحقق للمؤمنني ،عمن

 

  الرد على اجلهمية ، و ( للدارقطين رؤي  ة النظ ر: كتاب )وا  (.2/8) وحيد من صحيح البخاري ب الت شرح كتا - 1
 .اً ضله أي  ،إىل هللا تعاىل يف اآلخرة التصديق ابلنظر (، و 251 :ص لآلجري )  ةريع الشو   ،( 87:)ص
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    رآن؟قلان لك مذ لتة ألدلة املثبما ا .1978
 (  23:22يامة:قال ) { ةٌ رَ اَنظِ  ا  َرهبَِّ ِإىَل  َرةٌ ضِ انَ ْوَمِئٍذ وٌه ي َ جُ وُ :}له تعاىلقو  - 
  ِذلَّةٌ  الَتٌ وَ قَ  ُهمْ وهَ جُ وُ َهُق يَ رْ  َوال ةٌ دَ ايَ َوزِ  ْسىَن َسُنوا احلُْ حْ َن أَ يذِ لِلَّ }ىلوقال تعا  -

 .  (26ونس:ي )  {اِلُدونَ ا خَ ْم ِفيهَ هُ  ةِ نَّ جلَْ ُب ااحَ َأصْ َك لَئِ أُو 
 . (  35ّق:)  {دٌ يا َمزِ نَ َوَلَدي ْ ا هَ َشاُءوَن ِفييَ ا  مَ هَلُمْ :}ل تعاىلوقا - 

 ؟   نةلس ا نلذلك مثبتة املة دلاأل ما .1979
 ا  ومنه  ،رية ثك  السنة فاألحاديثن م

  هللا قولنَة، يجلهل اجلنِة اأإذا دخل ): ملسو هيلع هللا ىلص ن النيبأ   يبهص  يثحد - 
نة  جلا خلناض وجوهنا، أمل ُتدتبيّ  أملن: قولو م؟ فيكأزيد ًا ون شيئتريد عاىل:ت

  م يهإلحب  أئاً يا شطو ، فما أعب جاف احلش قال: فيكنار؟ الوتنجنا من 
  { ةٌ زاَِيدَ وَ  ىَن سْ حلُْ ا واَسنُ حْ يَن أَ ذِ لَّ لِ } :  هذه اآليةتال  مث  ،(مهبر  ىللنظر إامن 

 (. 181)  سلمواه مر 
ن  و ر ت كما  ربكمون ست  مإنك) :ملسو هيلع هللا ىلص ل هللال رسو قا ل:اق ير ر ج وعن - 

 ماستطعت فإن  ا سحاب،هنمس ليس دو الش  نو وكما تر  قمر ليلة البدر،لا
.  (فافعلوا اهبو غر  بلوق س شموع البل طل ق لى صالةع ابو تُغل على أن ال 

 . ( 573) ي ار خلبرواه ا
  مو ي ، هل نرى ربنا رسول هللااي" لوا:  قاساً أن أان  ةر هريعن أيب  - 

لبدر؟  ليلة ا قمرلاة رؤين يف ّرو تضا له) :ملسو هيلع هللا ىلص سول هللاقال ر ف "،؟قيامةال
س  لية الشمس يؤ رون يف ر اتضهل ): ملسو هيلع هللا ىلص الهللا. فق رسول  قالوا: ال اي 

واه  ر (. كذلك   ونهنكم تر إفل: قا. هللا  ولرس اي ا ال اب؟ قالو حج هناو د
   (.6573) البخاري 
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 ث السابقني؟ والثال ث الثانديحلا اد منفستيُ اذا م .1980
ي أن رؤية هللا  أ ي، ئر ملاب ملرئي  اية ال ؤ ابلر لرؤية بيه اما تش فيها أن منه دفايست

وال  ها فيُمضارة ال ف ،حالوضو درجات على أ يف تكون امة سالقي متعاىل يو 
 شك.  وال لبس والخفاء 

 ؟ بة اعن الصح  اتر فيه تو  رب اخلا هذ هل .1981
و حن  يدر اخل عن أيب سعيدقد ورد بينهم، فقل نلاتر ابو لتا ا منهذو عم، ن

 ضاً.أي صحيحليف اوهو   ريرة أيب هيث حد
 لبجلي، ير ار وجر وجابوأنس يق، دّ اديث الرؤية من طريق الصحأت در و  وقد

ابن و  مت،صاال بنادة عب ، و صهيبو ، د بن اثبتوزي،  هريرةوأيب، ةفوحذي
 ي بن أيبزين، وعل  ر يبوأامر، عن ب لقيطو  ،سعودن موأب ، وابن عمرس، عبا

سعيد  يب ، وأد عبي الة بن، وفضايسر بن وعمار مت، اح بن يطالب، وعد
 . ، ميألسل صيب ااحل نب موسى األشعري، وبريدة يبأو  ،يدر اخل
قول: معني ي نبىي ُيعت مسل: »نة قاح الس شر لكائي يف لالا قد أخرجو 

 1.«صحاحا  له، كةؤير ليف ا  اً ث شر حديعة عبعندي س

 ؟  تعاىل هللا  يةالفون رؤ بت املخ هل أث .1982
 .زاء والنعيم فقطواجل ب واالثرؤية ىل ها إو حرّفا، بل بتوهثمل ي

 ؟ مهتالالاستد اب عناجلو ، وكيف جوااحتمباذا  .1983
  :ذلك  القرآن، منمن  ةا أبدلفيهم هذى نل ع ادلو تسا

 

 ( 3/548)  واجلماعة  ةن سعتقاد أهل الأصول اشرح  -  1
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  ا وزعمو  ( 143عراف: األ) {رَاين  ت َ نْ لَ قَاَل }الم:الس  ملوسى عليه اىلعل تقا وا:لاق
 1  طالق! ى وجه اإلعل ؤية ر لل  فيذا نهد، فإذا لنفي للتأبيد ايفت { نْ لَ  } ن أب

 2ا:  لى ما زعمو ع اب و اجل :السنة أهل قال
ل  يبدل د،باأللفظ ن قُرنت بإحىت و د، املؤبلنفي افيد ت ال ( لن ) : أناألول

ُه  نَ وْ ن َّ مَ تَ ي َ  الوَ  ِقنَي.ادِ ُتْم صَ ن ْ كُ   َت ِإنْ وْ ْلمَ ا َتَمن َُّواف َ }ود:ىل عن اليهتعا هلقو 
ة  ر اآلخ يتمنونه يفلك فإهنم ذ ومع (7:6معةاجل) {مْ يهِ دِ ْت أَيْ مَ َقدَّ  دًا مبَابَ أَ 

نَ ي َ لِ  كُ  َمالِ ا ايَ وْ دَ انَ وَ }:ىلاتع ولهق كما يف  ر،ناا الإذا دخلو   كَ بّ ا رَ ْقِض َعَلي ْ
ال  تقلو اك يف ذلفي للرؤية نل اإذا  ف( 77خرف:لز ا) { ُثونَ ِإنَُّكْم َماكِ  الَ قَ 
 3.مطلقاً ئه ه انتفازم منيل 

 (، مبرئي ست)لو ى(، أر إين ال أُ مل يقل: )و {اين  تَ رَ نْ لَ }قال:  اىلتع : أن هللا الثان
ه يف{َلْن تَ رَاين } قوله: ، بلهرظا بنيوا اجلنيب رقفلاو  رؤييت، جتوز و ال أ
 .لبطيف وقت ال ةلرؤيا ع منعملان لى أنه يُرى، لكنل عليد

 لك ، ذل النفسحتمّ م دع ه، وهو ؤيتر  م عديفسبب بنّي ال  انهسبحأنه  :لثلثاا
صل من ح بل ماجوحصل لل ى للجبل،ا جتلّ تعاىل مل يل أنهلبد

البته ال  ه وصل مع قوتبجلان أ لياعم سىو مىل اع تلم هللا، فأعدكاكاالن
عف؟ ض وا منقين خل شر الذالدار، فكيف ابلبه ذهيف  يلتجل يثبت ل
  ال حلوهذا ا ته، ؤير عن  ية بشر لقوى الاعف ع ضملانا أنلى ل عدليفهذا 

 ديًدا. اجلنة حت، ويف ةياملقسيتغري يوم ا
 

 (4/144)  املغين(. 232)  ينهلمدااجلبار ا لعبد شرح األصول اخلمسة  - 1

  (  95/ 1)يمبن الق ال  بدائع الفوائد (، 133ص:في )بن أيب العز احلنال  رح الطحاويةش - 2

 ( 68ص:البن مالك ) منت الكافية الشافية يف علم العربية   - 3
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ل اؤ لس ا ّلف تكي ىل اتع م هللان كليا كاال ملحمه تعاىل ت ينت رؤ اأنه لو ك الرابع: 
ال  أل ما يتصور منه أن يس  الف انه، ميف ز علم الناس بربه نه أأل عنها،

ا مما  أهنك لم بذل ، عُ نعه ربه يومل موسى  اهلسأ لما، ف تعاىلهللا ز علىو جي
ن من كن أن يكو فال يالبشري، الضعف  وهوع ولكن مثة مان ن،كي
 رمي.  لكا لهسو ور  مهيكل   ن مهللم ابوأعل  زيهاً د تنشأمطلقا،  ةيالرؤ  عين

ال  دو مجاهالذي للجبل ا جاز أن يتجّلى إذف !جبللى لجتلّ أنه تعاىل  :امساخل
يف دار  ئه يالوأو  لهلرسيتجلى  نع أتنيف يكفب عقاال ه و ثواب ل

 رة.  ذدنيا متعؤية يف الن الر ملوسى أب تعاىل هللا ح ته؟ وهلذا أوضامكر 
عدو  ش، فال تقالنا منيء ا ش هي ف ية اآلهذه  أن جدالً  منا لّ س : لو سادسلا

 . شابهتامل بذلك أن تكون من
ة  ألدلا نم أبنعل ، و مىل احملكإ يُرد  هتشابل أن املقد تقرر يف األصو و 

لذي قطعي الع اا وأتيدت ابإلمج  ة،ثري لسنة كوا  اب تالك من يةتة للرؤ بثملا
ون  يقدر  ة فهلاآلي هل على هذو خلى الدعقدروا  لفه، فإذامن خا يكفر

ر، وهذا  اكبالستااد و ال إال مع العن لطبعرؤية؟ ابلل ة بتثامل دلةألا كل  لىع
 .  جوبةألا يف سبقما كاحملكم   نمآلية  اإال فجديل، و التسليم 

وأن   (103: األنعام) {ص ارُ بْ أْل  ال ُتْدرُِكُه ا}:تعاىل ولهبق ستدلن يم لرد على ا ما .1984
 . ةللرؤي يٌ فيه نفهذا 

 هذا:لرد على ا
ب قعر يوهو أم ،اإلدراكهو  منا الرؤية، وإ سلية اآلي ه ذ هي يف فنامل إن   - 

 ية. رؤ لا
 ال لم ولكنعيُ  كما أنه،  ة لرؤياب كدر يُ ال كنه لرى، و يُ  سبحانهأنه  داآلية تفي - 
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 اكاً.  ية إدر ؤ ل ر ك  سكل إدراك رؤية، وليف، اً علماط به ُي
 قَاَل انِ ْمعَ جلَْ ا ى اءَ رَ ت َ ا َلمَّ ف َ  } اىل:قوله تع ، ةيوالرؤ  اكر  اإلدالفرق بني  مثال  -

  {ينِ ْهدِ يبِّ َسي َ ِعَي رَ الَّ ِإنَّ مَ قَاَل كَ  ( 61) نَ و كُ ْدَر َلمُ  َحاُب ُموَسى ِإانَّ َأصْ 

 مرأك ذا نقول أبن اإلدرافلهك، ار دإلى انفة و ؤيالر  بتأثف (61اء:عر الش)
 1. يةرؤ لى الزائد ع

  ملا  هبحان س هنألم، ليهال ع لرؤيةت ابيث ليل ملنه اآلية دذن هة أيف احلقيق  -
   ملا رؤية أصالً  ن هناكيك مل ول ذ إة، ن هناك رؤيمنا أل نفى اإلدراك ع

 اك.   در نفى اإل

 د اابإلحل لق تع ن: ما يلثاا  املطلب
 ة؟  غل (اد إلحل)ا يفما تعر  .1985

 لقرب.اة عن حفر ميٌل  ه نأل، و امليل، ومنه اللحده

 د شرعا؟ حلااإل ما تعريف .1986
 ايته.  آ و ال عجل و  هئامس أه يفعتقادجيب اما  و امليل عنه

 تابفق للكاملوامل الصحيح اد والعتقعالا عنل ائحد، ألنه ماملل  صفومنه و 
 ة.  نّ والس 

 أقسامه؟ يانب ما .1987
   :ناقسماد حل اإلضح أن يت فلتعرين ام

 ته. آايحلاد يف إ -        .اىلتعحلاد يف أمساء هللا إ - 
 

،  (219) لقيم البن ا  ، ححادي األرواح إىل بالد األفرا ، ( 3/2البن حزم )  ،لألهواء والنح لل واالفصل يف امل - 1
 (246-7/247)لأللوسي   روح املعاين
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 ؟حكمه ، وماوعال هللا جل ء د يف أمسااإلحلا ما أنواع  .1988
 :   تعاىل أنواعهللااء أمس يف ادإلحلا
ء مسااأل نفاة هميةمن اجل كما وقع  ،ار بعضهانكإو أ لة،إنكارها مج ألول:ا

َوِإَذا ِقيَل }هم:نع ىلعا  تل هللا قاكما ،  نيكملشر من ا  ، وكما وقع فات لصوا
  مْ هُ دَ ازَ وَ  ُرانَ مُ َما أتَْ  لِ َنْسُجدُ أَ  رَّمْحَنُ ا المَ قَاُلوا وَ ِن محَْ رَّ لِل  ُجُدوااسْ  مُ هلَُ 
 فهو ملحد. بعًضا، أو كالً ىل عات  هللا اءمسكر أفمن أن  ،(  60ن:قا الفر ){وراً نُ فُ 

كما    فة،صلار نكي ه كنم ولاالس يثبت، فات فن الصته م ضمنت ر ما نكاإ: الثاين
 ريقدرة، وبصبال  يرعلم، وقدبال عليٌم  ولون: هللا يق م هنإوقع من املعتزلة، ف

 ء. مساألا يف سائر ا، وهكذوة ق البوي قو   ع،بال مسيٌع مسو   بال بصر،
 من مالسمنه انون مبا تضمن األمساء، ويؤ بتو يث نةس لا هلأ م أنوقد تقد

 .فةالص
  ة يبو رٌؤ على مقام الربهذا جت، و هيل ع يللد ال مبا اىل ع تية هللامتس ث: لثالا

ن  تعاىل مقون على هللام يطلاهفات، فت والصألمساء وا أللوهيةوا
 .      )األب(ه بل مية النصارىلك كتس وذ ،هيل ل عيدلال ء ما ألمساا
ال ف ،الدليل قيفي علىم ابب تو ندهع ءاألمسإن ابب افة نلس ا لأه أما

 .  ملسو هيلع هللا ىلصبه رسوله  مسّاه أو نفسه،   به ى مبا مسّ الإتعاىل  يسّمون هللا 
 . سوتقد ه جل وعال ال يليق ب امب تعاىله  وصف :الرابع

بعد أن  اح نه است م: إ هلو وق ري،فق إنه :بحانه سهللان ع يهودكقول ال
  ة.للو غم  يدهأن وهلم ق اخللق، وقخل 

 . بة وولداً أختذ صاحنه إ :رىنصاوقول ال
،  اطلةت البوداض املعبلبعء عال أمساو  جلائه مسأيشتق من  أن :سماخلا
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  نم إهلاً، صم الهتز، وتسميى من العزيلعزّ ، وان هللام تهم الالت كتسمي
 ة. طل م الباوداهتىل معبئه إامسأب لواعد إهنمفيقة، حق ادإحلا وهذ
املمثلة  وقع فيه ما ك ،هاطيل قه أو تعل خ ت فاصب  اتهصف تشبيهالسادس: 

  لكفر،  ااحبه إىلبص صلة، وقد ييرام وجر ح ا اإلحلادوهذ، ةاملعطل و 
َن  يذِ الَّ  ُروا ذَ وَ  اُعوُه هبَِ ادْ فَ  حْلُْسىَن مْسَاُء اأْلَ ا للَِّ وَ }له تعاىل:والدليل قو 

 . (180اف:عر األ) {نَ و َملُ ا يَ عْ انُو َن َما كَ وْ َسُيْجزَ ِه مْسَائِ  أَ يف  ونَ دُ ْلحِ ي ُ 

 ؟ تاياد يف اآلأنواع اإلحل ما .1989
 ت نوعان: اياآلد يف حلاإلا

 وها.وحن، ارنهلاو والليل  لشمس والقمراية، ككونايت الاآل يفد إحلا - 
 .  رآنلقي ارعية، ألش ا ايت يف اآلحلاد وإ  -

 لكونية؟ ت ايف اآلاي اد حلإلاح ضيا تو م .1990
له  معني ، أواىلا مع هللا تعق هللاخ دقاابعت نكو ي ،لكونيةايت ايف اآلإلحلاد ا

ادة  شيء من العبصرف و ، أ وعال لّ معه ج رًا هلا بن هناك مد أ أو لقها،  خيف
 ال. عه جل و نو د نهلا م

 ؟ كرميآن الالقر  من ول ا القما أدلة هذ .1991
 ٍة يف رَّ  ذَ لَ اقَ ث ْ ِلُكوَن مِ ال يَْ  وِن اللَِّ ِمْن دُ  َزَعْمُتمْ  نَ ِذيالَّ  ْدُعواِل اقُ }:قال تعاىل -

  { َظِهريٍ  ُهْم ِمنْ ن ْ مِ َلُه ا َومَ ٍك  ِشرْ نْ َما مِ ْم ِفيهِ ا هلَُ مَ ِض وَ رْ  اأْلَ يف  الوَ  السََّماَواتِ 
 ( 22أ:ب س)

ا اذَ وين مَ رُ للَِّ أَ ا ُدونِ  نْ مِ َن ُعو َتدْ  ِذينَ ُكُم الَّ َكاَء َر شُ ْم رَأَيْ تُ أَ  ُقلْ } تعاىل: وقال -
 . (40فاطر:) {اتِ ِشْرٌك يف السََّماوَ ْم هلَُ  مْ أَ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  َلُقواخَ 
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 ؟شرعيةايت الآلحلاد يف اتوضيح اإل ام .1992
 عاين ن املاجها عها وإخر ريفحت وا، أبعضهر ا ة، أو إبنكل مج كارهانون إب يك

، أو قات ة املخلو ل مجمن  وقل خمقرآن لهذا ا د أنعتقا، أو ا هبا قةئاللحة االصحي
 منها. بشيء  تكذيبلا

 حلاد؟ن اإلم وع نل ا ا حكم هذام .1993
ه حيانثري أبه يف كحقد يصل بصاالذنوب، و  رائرية من كببكو  مهذا اإلحلاد حرا

نَ َعلَ ْوَن فَ  خيَْ ا الاَيتِنَ يف آ  نَ ْلِحُدو ي ُ  نَ يذِ لَّ ِإنَّ ا}  ل تعاىل:ا، قالكفر إىل ى قَ يُ لْ  َمنْ ا أَفَ ي ْ
ُتْم ِإنَّهُ  واَملُ عْ ا ةِ مَ ْلِقَيا يَ ْوَم اآِمناً  يت  أيَْ مَّنْ رْيٌ أَ خَ  ارِ نَّ ال يف   نَ و تَ ْعَملُ  امبَِ  َما ِشئ ْ

 (. 40:فصلت ){َبِصريٌ 

 1  ؟تحذير منهب الآخر واج اصرهل هناك إحلاد مع .1994
أساسها  كرة عدميةمذهب فلسفي يقوم على ف هوالذي اإلحلاد فهناك نعم، 

جد بال  فيّدعي امللحدون أبن الكون وُ  ،وتعاىل هنالق سبحاإنكار وجود هللا اخل
 نفس الوقت.  ق واملخلوق يفالة أزلية أبدية، وهي اخلن املادوأ ،خالق

 ؟ يبالغر هذا الفكر  الذي كان سببا يف انتشارا م .1995
إحلادية   من نزعةمما ال شك فيه أن كثريًا من دول العامل الغريب والشرقي تعاين

 .انية املخادعةارة والعلمهعية املن عارمة جسدهتا الشيو 

 

 ي العاملية للشباب اإلسالمالندوة  - صرةب املعا داين واملذاهب واألحزايف األملوسوعة امليسرة ا - 1
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 ات صف ال يف   ابه تشاملو : احملكم  لثالثملطلب ا ا

 ات هللا؟يف صفتشابه ملوا مكاحمل ىنما مع .1996
   عرف.يُ  ه وملنامع فيَ ا خمابه ش املتو  ح معناه،اتض حملكم ماابد ملراا

 ؟بهاش تملن اأم م قبيل احملكم  فات منصت الايهل آ  .1997
 .مطلقاً شابه املت ا منأهن لاقوال ي ،مطلقاً  م يُقال أهنا من احملكال

 ا القول؟ ان هذما بي .1998
نا  نأل كمحملاى درجات ل ن أعم بل هي  ،ها ينعاار مبم ابعتكحملن اات ملصفت اايآ

 .اً ابقس  دمناق يها كمامعان نعلم
 . اهب ملعلل  طريق نعلمها، وال ننا الا، ألهت عتبار كيفيا ابشابه تامل ومن

 ؟ ة فيهايا أقوال الفرق اإلسالمم .1999
ن  ع الً ، فضالً أص هاايُعلم معني ال لقاً، أطابه ماملتش ا من ى أهنير  نم األول:

 . اكيفيته
 ا.  يفياهتىت يف كح ومملعل ا املفهوم نا مهنن يرى أ م :نثاال
بار ي حمكمة ابعتار، فهبابعته ومن املتشاب ، عتبارابكم حملن اما هنأ : لثثاال

 هبة ابعتبار كيفياهتا. شاتوم ،اهيعانم

 انه؟ سبح هللاصفات ا عن كالمنعند    ويضفتو إثبات  كهل هنا .2000
 يتها.فم كيل فويض لعتو  ،ةلغ اليفانيها معق وف صفات لل  بات إث نعم، هناك

 ؟ت هللااصف يف الم لكح عند التوضيتياط واحاالاجب و  هل .2001
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ع من امس ال نهذ علىأييت ما عساه أن  وإزالة واب اجلالحتياط يف ا ، فإنعمن
 . ةاجلماعو مقاصد أهل السنة 

 لصفات؟اظاهر علق با يتضيح مبلتو ا مهل مه .2002
ملمثلة  اة، فل ظ اجملمالفألا ر منا عمال صستالة اكثر   سبر حباهظإن لفظ ال نعم،

 . اهراً ظ نهان مهمو فة ينس ل الأههراً، و ها ظاهمون منيفة عطل ملاو 

 د؟  أم غري مرا ت مرادٌ االصفص هل ظاهر نصو  .2003
وص النص ن هذه ة معامة واجلنس أهل ال يريد ابلظاهر ما يفهمهم ل تكملا ن كا  إن
  قص بوجه ن الو ل تعطي ها والفيل ثيال متيت ال العهلل جل و قة ابئين الالااملع من

 د.ه مراالشك أنر اهالظ اذوجوه، فهلمن ا
 وب.طل  مغري  فهو ذلك  ن غريكاوإن  

 ر؟الظاهلى احلقيقة و صفات علمل احبهناك إمجاع  له .2004
قرآن  يف الكلها اردة  الو  ت اابلصف رااإلقر  ىء أهل السنة جممعون عل مال فع ،معن
 .ازجملعلى ا الة قيقاحل علىها  ل محان هبا، و اإليالسنة و و 

 ر؟ ريتقا الذهعلى مثل  دالةلمثلة األا ام .2005
 :  لك ة على ذألمثل من ا
ل د أهعن انهظاهر مفال، ( 64املائدة:){ نِ اوطَتَ َداُه َمْبسُ يَ َبْل }:عاىله تلقو  - 
 . وعال جل ابهلل نْي تْين الالئقاليد ت باإث السنة
نة أهل الس ند ع هار منفالظاه ،( 27:لرمحنا) {بِّكَ َوْجُه رَ  ب َْقىَوي َ }:اىلتعقوله  - 

 . همتعظو ه يليق جبالل  على ماىلهلل تعا جهات الو إثب



654 
 

ها  نم هراظلا، ف(156: األعراف) { َشْيءٍ لَّ ْت كُ يِت َوِسعَ محَْ َورَ }:ىلعات لهقو  - 
   ظمته. له وعالجب قيليما  ىل ع اىلبات الرمحة هلل تعإث

(،  1145)ي ر ارواه البخ ث (..احلدي ا...يدنال اءما إىل الس بنر  ل: )ين ز ملسو هيلع هللا ىلصقوله   -

وعال،  جل  هلل تا الوق ذه منه إثبات النزول يف ظاهرالف . (758) ومسلم
 . ظمتهعله و جبال يقل ي لى ماع

  تعاىل؟ هللا تفاص نمعن كيفية شيء سؤال الكم ح ما .2006
 .  فيههلما  الجم ال  يماوالنفس ف ام العقلقحإمن ة ير جو حمّرم، وههذا 

 ؟ىلا تعهللا تيفية صفاك  عن  السؤال ارع لنش يُ  ملاذا ال .2007
على سدت ألف تلو فتح يتع، ومن أبواب الشر الالبد ل لك أهه مس ألن
ده عند  جن ال اذهلق ابملخلوق، و اخلاله شبيبت، الل وعجرهبم يف  مهتيداس عقالن

 . ك لذ ة يفكلمة واحد رف عنهم  عيُ ال و  ، ىلاتعهم هللا السلف رمح

 جلانب؟اهذا  نة ع معد سلف األابتملاذا  .2008
ا  العقل وطاقاته، فمهم حدود ن رجة عي خاليت ها ة غيبيلا ر و من األم نهأل 
ال رجع إي فلن هللا صفات  يء منة لش فييلكراك اه يف إدعقل  ساننعمل اإلأ

  نها  جواب عال  اليتة ري احمل كاالت إلشسئلة الكثرية وااألو ك و كش لابلضالل وا
 لك.ذالدخول يف عن النفس ل و قعلا ردعإال ب

 ؟ت هللافاصفية يك  نعالسؤال  ال عق ال يصحّ  ملاذا .2009
 هي: سبل، و  الثة ثىلإُيتاج  فة ألن معرفة كيفية أي صقال ع  يصحال
 ء. يت الش ة ذاؤير  /1
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 . يل له ثامل يةرؤ  /2
 سه. نف عن ءيش إخبار ال /3

 نه. هللا سبحامن صفات  ة في صأ حق  يف ور ممتنعةوكل هذه األم

 ل يتأو لا يتعلق اب: م الرابعلب طملا
 ؟يلأو تعريف ال تما  .2010

 غري قرينة. ح منجو ىن مر  معجح إىلرالىن اعملا  هو صرف

 1  تأويل؟لا ما أقسام .2011
 : أقسامل ثالثة تأويال

 يها. ول إلؤُ  يليتا يءالش  ةحقيق ول:األ
 مبعىن التفسري.    لويأتالالثاين: 

 رجوح. امل معناه إىل حجراال ظ عن ظاهرهرف اللف صىنعمب يلو ألتالثالث: ا

 2يء.لش ا ةل: حقيقو األقسم لا
 وع؟النا ذد هبقصو ملاما  .2012

، قعالو يف ا هو عليها اليت ءييقة الش قحظ وما تصّرف منه، أي اللفه راد بيُ 
 عله.  وفله ثامتا ألمراأويل فت

 تأويل؟ن المع و ن ال أين جند هذا  .2013

 

(،  313 – 13/277، 36 – 5/28، 68 –  3/54نظر )ا ( و 70 – 4/68) جمموع الفتاوى  - 1
 (236-231)ص:  الطحاوية  شرح (، و 233 –  1/175)  الصواعق املرسلةو 

 ( 13/293) جمموع الفتاوى  - 2
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صّرف  ا تمو  ظةللفر استعماله هلذه اثيث يكح ،مير لكقرآن اال يف اكثريً جنده  
 .  نهام

 ع؟ر ش يف الال عمستهذا اال د ى وجو لع يلالدل ما .2014
 هذا: لةدأمن 
كوعه ر أن يقول يف ر ثكي  ملسو هيلع هللا ىلص نيبالكان "   رضي هللا عنها:ئشة عاقالت  - 

رواه   ."نآقر لا ليتأوّ يل.  اغفرللهم ا دك،موحبم الله بحانك ه: سودجوس

القرآن، به يف ر أم ام وقع حقيقةي ي، أ(484م )ل(، ومس794البخاري )
 .  ابه نت جا نهيال وأتويل

  { يالً َسبِ  اءَ ًة َوسَ اَن فَاِحشَ كَ  نَّهُ لّزََِّن إِ وا ابُ ْقرَ ت َ  الوَ }  ىل:اتعقوله  يلأتو  - 

 ناب الزَّن.تجاهو ( 32:اء اإلسر )
  { نَ َوَما َبطَ  اهَ ن ْ  مِ رَ ا َظهَ اِحَش مَ َفوَ لْ اا و ْقَربُ ت َ  الوَ } :له تعاىلقو  يلو أت  -

 ن وهكذا. طب وما نها م ر ها ظهو ترك الفواحش م ،( 151:مألنعا ا)
عن  ىلقوله تعا ج ومنهار خلتها يف ايقحق وقوعي أ  اوقوعه ؤاير ال لأتوي - 

 َريبِّ  اهَ لَ عَ  جَ ْبُل َقدْ ق َ  ِمنْ ْؤايَي رُ أَتِْويُل  ِت َهَذابَ اَي أَ }  :ملسو هيلع هللا ىلصف يوس
  يتال الرؤاي  يقة حقهو وإخوته له  يه و ود أبجأي أن س( 100:يوسف){اً قّ حَ 

 ل. رآها من قب
يوم  ال ن نكرو ن يلذيا ًا ددىل مهاتع ا قالم، كوع حقيقتهقبو اخلرب  لويأت  -

هل  ي أ (53:فراعأل ا){ هُ يلُ وِ َم أَيْيت أتَْ ُه يَ وْ لَ يوِ أتَْ  َن ِإالَّ و  يَ ْنظُرُ َهلْ }خر:اآل
ل  به الرس ت اءجكتب و لما أخربت به اعلى  تهقيقوقوع حال إ نتظرو ين

ر  خليوم اآلال ، فتأويندمة مساع ت والون ذ يندمنئحيه حقيقتيت أت يوم
 الواقع.  ا يف ليهعاليت هي   اهيقتحق هي ت اويل الصفأتو ه، و وقوعه
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 {اً َصربْ  هِ َليْ ِطْع عَ تَ سْ تَ  َما ملَْ  يلِ وِ أْ بِتَ  َسأُنَ بُِّئكَ }:ملسو هيلع هللا ىلصوسى مل ر ضقول اخل - 

 ليت جعلتك مور امن األأيت ر ا مقيقة أي سأخربك حب (78 : فكهلا)
ني له ن ببعد أ أي ك ذلال بعد  قنكار، مثابإل رادوتبر نكستت

هذا  أي ( 82 :كهفلا) {اً ربْ َلْيِه صَ ْع عَ ْسطِ ا ملَْ تَ مَ يُل وِ أتَْ  َذِلكَ }:اتهقيحق
 .لتهفعول إليها ما ؤ ي اليت  قيقةاحل هوه لك الذي بينت 

 تفسري. أويل مبعىن الالت : نلثا ا قسمال

 ل؟من التأويلنوع اهذا  ن جنديأ .2015
  : يف تفسريه يلطرب ا يرر ن جاإلمام اب لقو ، ومنه سرييف كتب التف ضوح و به دجن
 فسري. ت ي، أ«ذاوكذا ..كا وكذا.. كذتعاىل قولهويل أتيف  ولالق»

 ؟له شرعا االستخدام ما مثال .2016
 مهعلّ و  ،ين الديف قههاللهم ف) :ملسو هيلع هللا ىلص عباسبن ال ملسو هيلع هللا ىلص يبل النقو من ذلك: 

ن ل ابو ق هومنن، ي تفسري القرآأ (.2477) ، ومسلم( 143خاري )رواه الب  ،(يلأو الت
 1  . "أتويلهلم الذين يعلمون الع يف خنيسار لا أان من" :ملسو هيلع هللا ىلص عباس

 ري؟التفس معىن  يف أويل الت ظخدام لفستاية ما مشروع .2017
فظ  ل فيها وردليت ابعض اآلايت  يفقيل د فقل، يف االستعما اجلائز نا مذه

  ن نيا ملعتضاد، فهذان اال الع تنو ال الف من خ وهذا ،ىن التفسريعمبا هنأ يلالتأو 
  فل عن الس مها املأثوران ، و ملعل ا لهأ نيب همافق علين متمقبوال يحانحص

 الصاحل.  
 

 (101 /12) كثري   نالب يةوالنها  ايةبدال - 1
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 : الفاسدأويل  الت  : الثالث قسمال

 ا املقصود ابلتأويل الفاسد؟م .2018
حقيقته   نم ، أووحرجاملإىل معناه  حه الراجر ظاه فظ عنف الل صر  املقصود به

  1  جمازه. إىل

 ؟مةف األسلمأثور عن  ما خدستاالو ا النوع هذهل  .2019
 ف.ل الس  عن  يُعرفويل الالتأ منوع النذا ه

 لح؟املصطهذا  ين جاءمن أ .2020
أهل  نوه مقد تلقفو  ،فقهألصول والا مني يفن من املتكل خرو تأامله ثدحأ امنإ 
 م.ملذمو كالم الا

 لنوع؟اا ث هذداتح اس مباركة بعد ت ائج كانتالن هل .2021
 .طرياملستر لكثري والش ا ءبالال مل اإلسالأهعلى  ذي أدخللهذا ا

 ؟أويللتانوع من ذا العلى هة مثلاألما  .2022
 .  الستيالءاب هلل( ءاالستواأو )ة، قدر الو أ ةمحر لاب   (يُد هللاويل )لته أتن أمثم

 ؟ لأويتمن اللنوع هذا ا عملسنة اأهل تعامل   يفك .2023
 مل ت حتيتملة الاجمللفاظ من األ هأو رّده ألن  لهقبو  يفة لسنا علماء أهل توّقف

 .الصستفاالو التوقف قبيل ذا اله من كانما  في موشأهن ،قاً وابطالً ح

 

 ( 2/20 )  حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب  ، ضوابط التكفري عند السلفعتقادية و اال اإلياننواقض   - 1
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 ل؟ أويالتن م ع و نلا اذه م يف نظره وجهة ا كانتماذ .2024
بول،  ٌف مقإنه صر ف لصريحاحيح ليل الصلدافق ا الصرف و ذهن كان قالوا: إ

والظنون ص لتخرّ لوهم واامبناه على  امن، وإيهعل يل صرفًا ال دل إذا كان أماو 
 به. احى صعل  ودٌ مرده ى فإنو لشهوات واهلاو ة ذبلكاا

 شيء؟نفعه بيل( يو أتلح ) صطصف له مبل الو ه .2025
 نه يف، إال أوسفالنج وتقبله و  لريُ صحابه أتويالً ه أامسّ  إنو  ،ةلاحلا هذه هو يف
 . لوابط  وخلط حتريف هتحقيق

 وع الثالث؟ ناليف  يلأو التعلى بطالن  لا الدليم .2026
 ها: نم، ةكثري   د ألسباب عو نه تليل بطالد

ال  اجح، و ر الر اهظى العل  البقاء  صل هون األأ علمال أهلند ع تقرراملأن  - 
 يل.دلب الإ حو جر ملىل اتقل إنن

 ة.  قه صادبقرين ز إال ا اجملىل ها إعِدل عني فال احلقيقة، م الكالأن األصل يف  -
ن ذلم بال إتكم امليف كال ميعترب حتكّ  هلييل عدل ي الا الصرف الذذأن ه - 

  عال و  جل الم هللا يف بكفكر، لبش م اكالد   آحايف ذا ال جيوز هو ، نهم
 ؟مهليمه عوسال هللا صلوات  رسله مالوك

ية،  معوالت زلغاى ال لألد هلوا دة البيانار اءت إلريعة إمنا جالش لة أدن أ - 
مّنا  مر ال يريدألا قيقةح يفهو له ظاهر، و  مرع بكالاالش  اطبنايف خيفك
راج  إخمن يتضول القا إن هذف منه لذلك! نٍ ياب غري ظاهره مند نعتق أن
 داية. و اهلالذي هاهلا نز إصود مق نصوص عنذه اله

 تأويل؟ل اأنواع الثالث من   نوع ال عنء املعلا  لقو ما  .2027
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ذلك اإلمام   يل، ومنو لتأاع من النو  لى هذاع كارهمنيف إلعلماء ا ر دهلل
ل ًا من عقو ري ثك  دت أفس  غيت اليتواة الطمن مجل  هقيم ملا جعل لا ابن مةالالع

قدر،  ار ال وإنكواجلربل يلتعطوا التمثيلليهم خلت عأد، و مهمعلو  و منياملسل 
 سلفها.ة و ألما ار يخ يف ةعقيوالو 

  ُخون  سِ  و الرَّا اّلِلَُّ ِإالَّ  يل هُ وِ ل ُم أت ْ عْ ا يـ  م  و  }تعاىل: لهو  ق  الوقف يف يف  ا أرجح أيهم .2028
 ؟( لمعال)  ةلى لفظع أم ،(اّلِلَّ ) فظ  ل لى ون عيكأن   (7ا مران: ع آل) {ْلِعْلمِ ا يف 

  -بقة ل السايتأو لا ينعامن م ي ار قالما يقوم يف قلب  ف ختال ابف تل الوقف خي
 السلف.   ان عنور أث املألهنما  -ط لثاين فقاو األول  نوعي الأ

 ذا؟هوضيح ما ت .2029
 ِإالَّ } هلى قولع أيلة، سم اجلالا ف على، فالوقلاألو املعىن  قلبيف الم اإن ق - 

يه يف الواقع عل  هو ما لىبه الرسل ع أخربت ا ة مقم حقيي يعل الذن أل {اللَُّ 
معانيها  نا ن علموإن اىل، وحنتع منا هو هللاآلخر إاوم يلاو  ات فصلا ايت آمن 
 . ىلعا تإال هللا هعلي ما هيعلى  يفياهتاكيعلم   ال نلك

قف  فسري، فالو تل، أي الأويلتا عىنالقارئ امل بل بق ن الذي قاماذا كما إأو  - 
خ  ار شي تياخهذا و ( 7آل عمران:){ْلمِ عِ لْ ُخوَن يف ااسِ لرَّ َوا}قوله:على  تامال

عىن ملتقد ااعة فلاسم اجلاللى ت عفذا وقإعاىل، ف تمحه هللا يه ر ميت بنام الساإل
 . لثاينملعىن اافأعتقد  صلتو وإذا ول، األ

 لنقلا قل و عامس: الخلالب املط
 ؟نالعنوا هذاد من ما املقصو  .2030

، أو يف القرآن لوارداي النقل الشرعبني  ضر تعا اك منهل هنيان: ه بد منراملا



661 
 

 ؟ححيلصاقل علاع م صحيحةالة السن

 ؟ عقلال رعي( مع الش نص لاقل )نعارض اليت  ميكن أنهل  .2031
  ك  ذليف قرروا ىلاتع هم هللارمح ل السنةهك فإن ألولذ  بداً،ذا أه يكن الال، 

(  صريح وعقل يح، ص صحن رضعاتيال : ) هلم هي قو قاعدة عظيمة و 
 ة علىيل دخت اللشبهااآلفات وا يم منل لس الصريح أي العقل ا دونصويق

 .لقلعا

 ر؟ ما األذق حول هتعلاء ما ي لعلما بنّي  هل .2032
  ل(، وردّ النقالعقل و  ء تعارضر د) :لكبريبه اايمية كتتابن  هافي ف، فقد ألّ نعم

به   أيتِ  مل مبا  يه ف تىأفلصحيح، ل اوالنقالعقل الصريح  ضتعار  إمكانية  هيف
 على. فردوس األليف ا هزلرياً ورفع ن خهللا زاهجحد، فأ

 مع  يالشرع ني النصي بالظاهر  عارضتلا من شيء انجدو  عل لونفا ماذ .2033
 عقل؟ ال

من  ذا كان أي إ، النقل صحة يف  والً أننظر ض، فر م التعاها يُو م وجدا إذ
ت فان اآلم تهمالسو  العقلحة صرا  صحته، فننظر يف تثبت اسنة، فإذلا

مع  قللنرض ايتعا  يكن أنالبدًا أه األمران فإنتوفر  افإذ عليه،خيلة الد
 .قللعا

 ل؟قمع الع نقلعارض الكن تمي ال ااذمل .2034
قيالً    وأحسناً ديث حأصدق وهو  العقل، قذي خل الهو ص أنزل النذي ال نأل
 قه، ن خل م
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غفلة والدعة لبواك ر ش لمات الن ظاجه ماية العقل وإخر د هلالما نزل إ للنقوا
 ؟ لهضاً معار  فكيف جيعل طاعة،لواحيد والسنة التو  رو  نىلصية إواملع

 ارض؟لتعم هذا اعنده  نكو ت ن ع أقو ت ن ذيمن ال .2035
عرف  يإنه ال فنة س هل الما أ ألبدع، و اأهل  الة إرضذه املعاد هوجو  يّدعي ال

 د.حاف و ذلك حر  م يفعنه
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 لثامن االفصل 

 ابة لصحاب  علقما يت
 

 صحابة ة للمعاال لفضائلا :ولاألث بحملا
 . ةابلصحا عم عيعامل الشر تين: الالثا حثملبا

 نشديء الراالفاخل ضائلثالث: فال بحثامل
 ة خلالفابلق تعي: ما لرابعث ابحامل
 عنيم لىآلخرة علشهادة يف ااخلامس: احث بامل
 ياءامات األولكر ق بدس: ما يتعلاالسبحث امل
 بغيال مبعرفةلق تعا يم بع:احث السبامل
 لرباءء واوالابل قا يتعلبحث الثامن: مامل
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 ولألاملبحث ا
ابة لصحل ة م لعاا  ئلفضالا

1 

 (.ب)صحا صطلح د مبصو ملقا ما .2036
 . انى اإليبه، ومات عل  ، آمنملسو هيلع هللا ىلص لنيبالقي  كل منو  ه

 ؟ف صحابي تعر يف  لمن يدخ .2037
ن كان غري يضا ممأو ، ةاملدينن يف كا  مننة، و ياملد إىلاجر فرد ممن ه كلمل  يش 
 . انياإل ىل ع مات و  هب منوآ ملسو هيلع هللا ىلصنيب  ل تقى ابن ألة، مميندة واملمك

 ؟  رمين الك قرآ يف ال ةرد ام الو لهما فضائ .2038
 مْ وهُ ات َّبَ عُ  نَ ِذيِر َوالَّ اْنصَ َواأْلَ  نَ رِياجِ هَ مُ وَن ِمَن الْ وَّلُ أْلَ  انَ ِبُقو لسَّاَوا}ىل:اال تعق  -

  ارُ هنَْ أْلَ ا اهَ ت َ رِي حتَْ اٍت جتَْ َجنَّ  مْ هلَُ  أََعدَّ وا َعْنُه وَ َوَرضُ  ُهمْ ن ْ  عَ للَُّ َي اضِ  رَ نٍ ْحَساإبِِ 
 ( 100توبة:ال) {مُ يَعظِ ُز الْ اْلَفوْ  كَ لِ أَبًَدا ذَ  ا يهَ فِ  اِلِدينَ خَ 
 نَ ُهمْ بَ ي ْ  اءُ  ُرمحََ رِ اْلُكفَّ َلى اعَ  ءُ دَّاشِ َعُه أَ يَن مَ ذِ الَّ اللَِّ وَ ُل و  َرسُ دٌ مَّ حمَُ } :ىلقال تعاو   - 
تَ غُ ي َ  ادً  رُكًَّعا ُسجَّ اُهمْ رَ ت َ  أَثَِر ْن مِ ِهِهْم و ُوجُ  َماُهْم يف ِسي ْضَواانً رِ وَ  اللَِّ   ِمنَ وَن َفْضاًل ب ْ

يلِ اإْلِ  ْم يف هُ لُ َوَمث َ  ةِ ْورَاالت َّ  ْم يف ُلهُ َك َمث َ لِ  ذَ دِ ُجو السّ    آَزَرهُ فَ  َأهُ طْ رََج شَ خْ ٍع أَ ْر َكزَ   جنِْ
ِذيَن  الَّ  اللَُّ  دَ عَ وَ  ارَ فَّ اْلكُ  يَظ هِبِمُ لَِيغِ  عَ ا رَّ يُ ْعِجُب الزّ  وِقهِ سُ ى ى َعلَ تَ وَ سْ  فَاْغَلظَ ت َ فَاسْ 
 . (29ح:لفتا) {ِظيًماا عَ َأْجرً ًة وَ ْغِفرَ مَ ْم هُ ِمن ْ  احِلَاتِ الصَّ ا َعِمُلو وا وَ نُ آمَ 

َما فَ َعِلَم  َرةِ جَ لشَّ َت اَك حتَْ ونَ عُ َبايِ  ِإْذ ي ُ ْلُمْؤِمِننيَ ا نِ  عَ َي اللَُّ ضِ  رَ دْ َلقَ } ىل:تعا القو   -
 . ( 18الفتح:)   { رِيًبا قَ  افَ ْتحً  مْ هبَُ اثَ أَ وَ  ْيِهمْ َعلَ  ةَ نَ يكِ سَّ الَل وهِبِْم فَأَنْ زَ لُ ق ُ  يف 

 

(،  54/ 7)  ويالبغ  تفسري(، 8/216) زاد املسري يف علم التفسري(، 1778/ 4يب )لعر البن ا لقرآنحكام اأ  - 1
 . (609/ 6)  البن كثري آن العظيمتفسري القر   (، 18/32للقرطيب ) ن رآقاجلامع ألحكام ال 
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 1  ائلهم؟ فضيف بوية ة النن السنم لنصوصما ا .2039
  ي ه البخار وار  (.يلوهنمن ذي الم، مثلوهني الذين رين، مثاس قري النخ: )ملسو هيلع هللا ىلصقال   -

(2652)   
مثل  فقكم أند أن أحده لو بي سينفي الذيب، فو أصحا سّبواتال : )ملسو هيلع هللا ىلصوقال  - 

  (2541)(، ومسلم 3673رواه البخاري )(. صيفه ن والم ك د حأ ُمدّ  غبل  ماذهباً أحد 

 ؟ موه معهققأن حيعدهم ب ن جاء منى متعاىل عل جبه هللاالذي أو  ما .2040
 ة: يتمور اآلاألا و ُيقق أن

ا  وبنقل ف ا،مجيع  حابةللصم تهسنألقلوهبم و  ةمبسالتعاىل  ن هللدينو ي مأهن  -
 هم.نم حدكراهة أل  د والحقال  غّل و  م فالعليه ةسليم

 سواء  على غري وذلك فهم بغري كرهذ  نم نل، أليمجلاب يذكروهنم إالال   -
نَِنا  اْخوَ َنا َوإلِِ لَ  اْغِفرْ  َرب ََّنا ونَ يَ ُقولُ ْم هِ ْعدِ ْن ب َ مِ ُءوا ايَن جَ لَّذِ َوا} عاىل:ل تسبيل، قالا
  فٌ و نََّك َرءُ وا َرب ََّنا إِ نُ آمَ يَن ذِ ِغال  لِلَّ  بَِناو قُ لُ  يف َعلْ  جتَْ اِن َواَل يَ إْلِ بَ ُقواَن ابِ  سَ ِذينَ الَّ 
 ( 10:شر احل) {مٌ ِحيرَ 
نيب ل ارجل  : سألقالت اعنه ي هللاضر ة ائش بياء: عن عألن عد اناس بلخري ام أهن - 

اه  و ر مث الثالث(. ،  الثاينفيه، مث  ذي أانال القرنُ  ) ل:؟ فقاخريس ي النا: أملسو هيلع هللا ىلص
 (. 2536) مسلم

علوما،  وأصحهم  رهمثأكو  وال،ألمة عقاه رب هذأك م أهن ازمد اجلتقاعاال  -
 ا.قدرً  رفعهمأعا، و أشدهم إتبالمهم صدورًا، و س، وأاومً هف أعالهمو 
   .الشريعة غيف إبال  ملسو هيلع هللا ىلص ناينب وبنيا نبين ةسطلوا ا  مأهن - 
 يام.  القأمتّ  الغالب   عليهم منأوجبه هللا امبقاموا   مهناد أبعتقالا  -

 

 ( 1/2) معرفة األصحاب ستيعاب يف  اال - 1
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 ؟  مةعلى األ   بةصحالافضائل  ما .2041
 :لك ذ ومن ائل كثرية،ضفال

َنا اْلَمْغِرَب َمَع َصلَّي ْ " ل:قا أبيه  دة عنيب بر أ فعن: ألمةنة هذه اأم  أهنم  -
َفَجَلْسَنا،  اَء قَالَ َمَعُه اْلِعشَ ُنَصلَِّي  ا َحىتَّ  قُ ْلَنا: َلْو َجَلْسنَ ، مُثَّ  ُسوِل هللاِ رَ 

َنا، فَ َقاَل: رَ َفخَ  َنا َمعَ  َصلَّ هللاِ  لَ اَي َرُسو  قُ ْلَنا: (؟ازِْلُتْم َهاُهنَ َما )َج َعَلي ْ  كَ ي ْ
ُتْم أَْو َأصَ )َل َء، قَاَشاَك اْلعِ ُس َحىتَّ ُنَصلَِّي َمعَ ْغِرَب، مُثَّ قُ ْلَنا: جَنْلِ اْلمَ  تُ َأْحَسن ْ   ( مب ْ

 ، فَ َقاَل:ءِ  ِإىَل السََّماريًا ممَّا يَ ْرَفُع رَْأَسهُ ثِ  كَ َماِء، وََكانَ ِإىَل السَّ َع رَْأَسُه اَل فَ َرفَ قَ 
َنٌة  مَ َأاَن أَ وَ لسََّماَء َما ُتوَعُد، ا َذَهَبِت الّنُجوُم أََتى افَِإذَ ، لِلسََّماءِ  َمَنةٌ  أَ ومُ الّنجُ )
مَّيِت، فَِإَذا   أِلُ َحايب أََمَنةٌ َن، َوَأصْ َما يُوَعُدو  َأْصَحايب  َتى ُت أَ ْصَحايب، فَِإَذا َذَهبْ أِلَ 

 (2531)  مسلماه  رو   (.َعُدونَ يِت َما يُو ايب أََتى أُمَّ َذَهَب َأْصحَ 
 قال:  ملسو هيلع هللا ىلص لنيب ا عن عن أيب سعيد اخلدري : صرلنا ققتحل ببٌ س  أهنم   -

 َمْن رََأى  ْم: ِفيُكمْ يُ َقاُل هلَُ اِس، ف َ لنَّ اٌم ِمَن َماٌن، يَ ْغُزو ِفَئاِس زَ َلى النَّا عَ أَيْيت )
  ، فَ يُ َقالُ النَّاسِ َن مِ يَ ْغُزو ِفَئاٌم  ْم، مُثَّ ْم، فَ يُ ْفَتُح هلَُ ؟ فَ يَ ُقوُلوَن: نَ عَ هللِا  ولَ سُ رَ 
مُثَّ   َعْم، فَ يُ ْفَتُح هَلُْم،ُقوُلوَن: ن َ ؟ فَ ي َ هللِا  َب َرُسولَ ْم: ِفيُكْم َمْن رََأى َمْن َصحِ هلَُ 
 َمْن َصِحَب يُكْم َمْن رََأى َمْن َصِحبَ  فِ َهلْ َقاُل هَلُْم: اِس، فَ ي ُ اٌم ِمَن النَّ و ِفئَ ْغزُ ي َ 
مسلم   (،3649البخاري ) رواه   .(َتُح هَلُمْ فْ  فَ ي ُ َعمْ ن َ ؟ فَ يَ ُقوُلوَن: وَل هللِا سُ رَ 
(2532 .) 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب نمع ال ة حبصلشرف اا يعادل م هل هناك .2042
 : منهاثرية، كاب  بسيٌء، أل هلا شبة ال يعدِ الُصح

 .ملسو هيلع هللا ىلصيب لنا  ة الصحايباهدش مل  -
 . سالمرة دين اإلصون ملسو هيلع هللا ىلص نهع  مهبّ ذ  -
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 ، ملسو هيلع هللا ىلصلنيب عن اه قو ل لذي تي ابط الوحض على   صهم حر   -
رب كأ يها فا ربو ضقد   لصحابةوا إالاخلري  لاخص من صلةخ ما من  -

 صيب.لنظ وااحل
مُثَّ َوَعاَها، ف َ  َمَقاَليِت ا مسََِع دً  َعبْ َر اللَُّ َنضَّ ) :ملسو هيلع هللا ىلصه لو مة بقأحق األ  مه - 

  ِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو أَفْ َقهُ َوُربَّ َحاَغرْيِ َفِقيٍه، ، فَ ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َعينِّ َها بَ لَّغَ 
 ( 16738)أمحد  رواه  .(هُ ِمنْ 
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 الثان بحث امل
  1 ةصحابع الشرعي ملامل اتعال

 : الشرعية   مكانة الصحابة ول: لب األاملط

 ؟   ابةللصح ع با تاال ةمهيلف يف أس لأقوال اما  .2043
 ها: ن ة، ومري هذا كثيف صوص الن
حاب أولئك أص ،مبن قد مات نّت س ا فليتنّ مس  نكامن  »: عمر  بنل اقا - 

  تكلفا  هاا، وأقل علما قهمة، أبّرها قلواب وأعمهذه األ ريخ كانوا  ملسو هيلع هللا ىلصد حمم
م  ه قا أبخالهو بّ ش فتنه، يل دونق ملسو هيلع هللا ىلص هة نبيحبلص تعاىل هللا همر تاأخوم، ق

 2.«مستقيملااهلدى لى وا عوكان  ،ملسو هيلع هللا ىلصمد ب حمحاأص فهم ؛قهموطرائ

  ملسو هيلع هللا ىلص  دٍ  حُمَمَّ َر يف قُ ُلوِب اْلِعَباِد، فَ َوَجَد قَ ْلبَ  هللَا َنظَ ِإنَّ  ":ن مسعود ابال وق  -
وِب لُ ق ُ  يف رَ  َنظَ َثُه ِبرَِسالَِتِه، مُثَّ تَ عَ ، فَاب ْ هِ فَاْصطََفاُه لِنَ ْفسِ  َخرْيَ قُ ُلوِب اْلِعَباِد،

َجَعَلُهْم ِعَباِد، فَ رْيَ قُ ُلوِب الْ قُ ُلوَب َأْصَحاِبِه خَ َجَد فَ وَ ٍد، قَ ْلِب حُمَمَّ ِد بَ ْعَد اْلِعَبا
  َد هللاِ نْ عِ وَن َحَسًنا، فَ ُهَو َلى ِديِنِه، َفَما رََأى اْلُمْسِلمُ َن عَ َقاتُِلو ِه، ي ُ يِّ بِ نَ ُوَزرَاَء 

 (3600)محد رواه أ  ."ئٌ َد هللِا َسيِّ نْ عِ ُهَو  ف َ  يًِّئاَسٌن، َوَما رَأَْوا سَ حَ 

 ؟   للصحابة لشرعي ا حلباق حنق  يفك .2044
 :  اليةر التمو ألخالل ا قه منحنق

   . ب أحد منهميف ح رط نف الأننا حنبهم و  :األول

 

 ( 2/757)  بن علي عائض لناصر  ،  بة الكرام اعقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصح  - 1

 (1685 /4الشريعة لآلجري ) - 2
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   هم.غضأب  منيف هللا غضبن  : أننانلثاا
رضي   عاىلت ن هللا وأ، قى اإلطالها عل ضل وأفاألمة  ذه ه ريخ  مأهن :الثالث

 م.هعن
 م. هلتعدا  عن حثبيثبات، ال ت أثقا عدول   مأهن :الرابع

 .  همهبم عليتنا وقلو نس : سالمة ألخلامسا

 عدالة الصحابة :  ثانلب الاملط

 العدالة؟ ما املقصود مبصطلح  .2045
الوايل ل، وبسط ل عليه يف القضية فهو عادر، يقال: عدِ العدل خالف اجلوْ  

: من أهل العدل، ورجل ملعدلة، أين من أهل اَته، وفالعدله ومعِدلته ومعَدلَ 
،  ء: تقويهشيقال: وتعديل ال... إىل أن ومقنع يف الشهادة رضا ، أي:عدل

   1. يقال: عدلته فاعتدل، أي: قومته فاستقام
امة، وأن : االستقأن معىن العدالة يف اللغة له  تبنييالتعاريف اللغوية والناظر يف 

لناس عنه، ويقبلون لذي يرضى ا، وهو ا ة بيهر منه ر العدل هو الذي مل تظ
 2. اهب ون ويقنع شهادته 

 حا؟ا تعريف العدالة اصطال م .2046
ملكة حتمله   املراد ابلعدل من له"رمحه هللا تعاىل بقوله: ابن حجر  فظعرفها احلا

ل السيئة من شرك ب األعماعلى مالزمة التقوى واملروءة، واملراد ابلتقوى: اجتنا 

 

 .(416-415 ص:)   خمتار الصحاح ، (1761 – 1760/ 5)  للجوهري  حالصحا  - 1

 ( 2/397) املصباح  - 2
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 1". عةأو فسق أو بد
 ؟ جانب الصحابة لعدالة يف االقول يف  ما

 م ، فجميعهملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول  يف أحد حتققها يف أصحابلة العدا مل تتحقق
خالف ذلك  ققت فيهم صفة العدالة ومن صدر منه ما يدل على عدول حت

لتوبة النصوح تعاىل ابكالوقوع يف معصية فسرعان ما ُيصل منه التوجه إىل هللا 
 2. عنهم أمجعنيه فرضي هللا وتغسل حوبت قق رجوعهاملاحية اليت حت

 ؟ الدالة على عدالة الصحابة  عيةر الشر ما اآلاث .2047
ْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن َك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُو َكَذلِ َو } : قال تعاىل/ 1

 ( 143البقرة: ) {ِهيًداالرَُّسوُل َعَلْيُكْم شَ 
  لها أمة وسطاً، والوسط هو أن هللا جعه األمة، و ذأفضلية هيف اآلية بيان 

 3.لالعد
ْولَِئَك َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا يف َسِبيِل اللِّ أُ لَِّذيَن ايَن آَمُنوْا وَ ِإنَّ الَّذِ }  :قال تعاىل/ 2

يف  ردة وكل االوصاف الوا (218ة: البقر ) {يمٌ يَ ْرُجوَن َرمْحََت اللِّ َوالّلُ َغُفوٌر رَّحِ 
ة رسول هللا  حابن من ص على املهاجرين اجملاهدياقاً كامالً نطبق انطبت يةاآل

، وحتملوا األذى العظيم يف سبيل  راسخاً اانً هلل ورسوله إيألهنم آمنوا اب ملسو هيلع هللا ىلص
ن مشركي مكة مث أهنم استجابوا لنداء نبيهم ابهلجرة من مكة  ذلك اإليان م

الصهم  كل ذلك فإخ  ياهم، مع مصاحل دنوا أهليهم وأمواهلم و ثرب وتركإىل ي
منا كانوا  إىل االتكال على ما صنعوا، وإهم  يدفعيق لرهبم ونبيهم ودينهم ملالعم

 

 ( 361للقرايف )ص:  ، قيح الفصولشرح تن(، و 29 )ص: فكر نزهة النظر شرح نبة ال   - 1

 ( 2/795)عائض   عليلناصر بن   ،لكرام يف الصحابة ا ة السنة واجلماععقيدة أهل  - 2

 ( 1/91)  تفسري البيضاوي  - 3
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وتقدمي   أذالء خاشعني، ُياولون بكل الطرق نصرة دينهم،  رمحة رهبمن يرجو 
عدهم هللا تعاىل ة اليت و أمواهلم ودمائهم يف سبيل هللا، علهم ينالوا الفوز ابجلن 

 1".  اإايه

 ؟ الصحابة كم بعدالة العقل حي له .2048
 .  حيقل صر ع ع صحيح منص  بنيعارض ت ال هتقرر أنملمن انعم، 
  رضي عنهم ورضوا  ألمة، وأن هللاري ام خهنأعدالتهم و  يشرعالص نلثبت اأوقد 
ا ن هذأت ثب فحيث ، جلنةدهم ابالنصوص آلحا ضعشهدت ب قدو  عنه،

قضى به   امب ىضيق ، فالعقلى العقلا هو مقتضأيض  ونكنص فيتضى القم
 .  له ومبطل النصلة لدال ضقامن قدح فيهملنقصهم واوتبهم نص، وسال

  :2ابة  تقاص الصح ناالتحذير من ث: املطلب الثال
 ؟    بةّب الصحاكم سما ح .2049

  نة الس و  تاب د ابلكالشدي ميحر رم التحمهو ، و جرية وخيمةيمة و ظعقة وبسّبهم م
 .لقو ملعامجاع و واإل

 ؟كعلى ذلب الكتان الدليل م ام .2050
 م هعدوو  ،  عنهمهللا  يرضنه أآية  يف غري فع ذكرهم ر  أنه تعاىل نقرأنما حي

 

  تفسري الطربي : آلية ينظر: يف تفسري ا(. و 7ص:حلميد )ا د، الدكتور حسن عبل هللا يف القرآنصحابة رسو  - 1
تفسري  (، 1/118) تفسري البيضاوي(، 3/34) تفسري القرطيب، (41/ 6) ازيالر تفسري  (،2/356)

 ( 110/ 2)  لوسياأل

مد خليل هراس، )ص:  ، حملشرحها  الواسطية مع   العقيدة، ( 2/354، للسفاريين )بهية ال وامع األنوارل  - 2
 ( 103)ص:   األثر ر يف عقيدة أهلثملقطف ا (، و 173
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ن أثىن سن وكل ماء حذا ثن ه أنعلوم مل، ومن اميظواألجر العيل ز اب اجلو لثا
ت  اياآلذه دمة هلم مصابه س ف ى ذلك،عل وت ي لقرآن، فإنهيف ا اري خ يههللا عل 

 . وهلا ل احدة ملدجو 

 ؟  ةبّب الصحامة لس رّ ايت احملآلا ام .2051
 مْ هُ ُعو ات َّب َ  نَ يذِ  َوالَّ ارِ صَ أْلَنْ َوا رِينَ اجِ هَ اْلمُ  نَ  مِ ونَ لُ وَّ اأْلَ ُقوَن ابِ سَّ الوَ }ل تعاىل:قا  -

ُهمْ َرِضيَ اٍن ْحسَ إبِِ    ارُ هنَْ أْلَ ا اهَ ت َ رِي حتَْ  جتَْ نَّاتٍ هَلُْم جَ  دَّ ْنُه َوأَعَ وا عَ ضُ رَ وَ   اللَُّ َعن ْ
 ( 100ة:وب ت ال) {َعِظيمُ الْ ُز وْ فَ  الْ ِلكَ ذَ ًدا ا أَبَ ِفيهَ  ينَ دِ لِ اخَ 

َجَرِة فَ َعِلَم َما  الشَّ َت َك حتَْ ُعونَ يِ َباي ُ ْذ نَي إِ نِ مِ ؤْ ْلمُ ِن ا عَ اللَُّ َي ضِ رَ  دْ قَ لَ  }:ال تعاىلقو  - 
 .  ( 18ح:تالف ){ ايبً رِ قَ ا حً تْ ف َ  مْ هبَُ اثَ َوأَ ْم ْيهِ  َعلَ يَنةَ كِ لسَّ َل ازَ  فَأَن ْ وهِبِمْ قُ لُ  يف 

 مْ َواهلِِ مْ َهُدوا أبَِ ا جَ هُ عَ مَ ا و يَن آَمنُ الَّذِ وُل وَ سُ الرَّ َلِكِن }هم: في اىلعتل هللا قان وم  -
 . ( 88:بةالتو ){نَ ِلُحو فْ مُ الْ ات َوأُولَِئَك ُهُم ريَْ خلَْ ُم اهلَُ  لَِئكَ أُو وَ  مْ هِ َوأَنْ ُفسِ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصلنيب  ا نم صقتنال لة علىدال   مص منهقّ نهل الت .2052
يهم هو يف ف لقدحوام ه تنقصه، و ٌب لس ملسو هيلع هللا ىلصمد اب حمحأص فسبّ  ،عمن

 ،  يذائهإ نم وهويه، ف حوقد قص له ه تنتقيقح

 ب هللا؟قاعه لهل يشم تم،لش اب بة صحااليؤذي  من .2053
فقال  يدشدابلعذاب الؤمنات املو  اىل من يؤذي املؤمنني تعهللا توّعدفقد   م،نع
  َتاانً ا هبُْ ُلو َتمَ فَ َقِد احْ  واَسبُ تَ كْ ا َما  َغرْيِ َناِت بِ ْؤمِ ْلمُ َوا نيَ نِ ْؤمِ ْلمُ ا ونَ ذُ ؤْ ي ُ  ِذينَ َوالَّ }:ىلاتع
ك لك، وال شذ منأعظم و  ليذاء، باإلمن  والسبّ ، (58حزاب:األ){ اِبينً مُ  امثًْ َوإِ 

 ابة من املؤمنني.حالصأن 
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 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص يبلنيؤذي ا   منهللاد  وعّ ماذا ت .2054
ُ  ُهمُ لَُه َلَعن َ و سُ َورَ  اللََّ  نَ و ْؤذُ َن ي ُ يذِ لَّ انَّ إِ :}تعاىلهللا  لقا دَّ  َوأَعَ  ةِ ِخرَ َيا َواآْل ن ْ الدّ  يف اللَّ
،  ملسو هيلع هللا ىلص يبآذى الن دقف  الصحابة ذىآ نفم، (57:ب األحزا){ اِهينً مُ  ابً اَعذَ ْم هلَُ 

 فقد آذى هللا تعاىل. ملسو هيلع هللا ىلصنيب ى الذومن آ

 ة؟لصحابمي السّب ل حتر   لسنة علىا لة منالالدا م .2055
 :  ك لذ فمن ة،ثري دلة كاأل

 حايبأص تسُبوا ال: )ملسو هيلع هللا ىلص هللال رسول ا: ققال  دري خلد اسعي عن أيب  -
 أحدهم وال دّ مُ  ا بلغ مهباً ل أحد ذق مثأنف مكد حأن أ ده لويذي نفسي بفوال
 (. 2540(، ومسلم )3673واه البخاري )ر  يفه (.  نص

 ، فقالوف كالمٌ عرمحن بن الد وعبدالولين بني خالد بن أخرى كاة يوار  يف  -
ذلك  ؟ فبلغ"اقتموان هب بس  ايمأب لينايلون عطتس ت" :وفع بن لرمحنالعبد لدخا
  أحدٍ  لم مثتفقنأ لو  بيده الذي نفسيو ، فيب أصحايلدعوا : )فقال ملسو هيلع هللا ىلص يبالن

 (. 13812) د محرواه أ م(. م أعماهلغتل هبا، ملا بال ذبل اجلمث ، أوذهبا

 ثني السابقني؟ستفاد من احلدييُ اذا م .2056
ن سب  ع ديالشدر حذيت لوا داألكيلنهي ا  علىمال اشت  ن السابقا اناحلديث

 .   ابةحالص

لف  س  دعن  لصحابةاعلى اول تطا المي هذر حتالة على الد  راثما اآل .2057
 ؟مةاأل
  فةالكو  جدس م فوالن، يف ا عندعدً اقكنت "فقال: رث ابن احلح عن راب  -

اه  يّ به وحفرحب  يلن نفب بن عمرو د د بن زيوفة، فجاء سعيوعنده أهل الك
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 نب ل له قيساوفة يُقأهل الك نل مرج ءجافالسرير،  ىل عجله ر د عن هقعدأو 
ال: ق؟ فالرجل اذه بّ د: من يس يل سعفقا ".بّ وس فسبّ  هبل ة، فأستقعلقم

تنكر    المث  ،دكنع ونيسبّ  ملسو هيلع هللا ىلص سول هللار  ب اأرى أصحال : ألافق !لياً يسب ع
،  نة جل ايف وعمر جلنة،كر يف ابأبو )يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص ول هللا؟ أان مسعت رسوال تغري

  يدة وأبو عبنة، جلا ن عوف يفبالرمحن نة، وعبداجل يف يوعل  اجلنة،  يف  نعثماو 
: قالعاشر؟ فال ن هوم :الو اعاشر، فقلعن ا سعيد  سكت و  ،نة(يف اجل

  م مع رسول هللا نهجل مر د هش وهللا مل" ل: مث قا   ه س   يعين نف زيد  نعيد بس
  داود  و بأ اهو ر .  "حنو  ر عمرلو ُعمِّ كم و د حأ ن عملم جهه خرييغرب فيه و  ملسو هيلع هللا ىلص

(4650) 
 ملسو هيلع هللا ىلصمد ب حمحا تسبوا أصال" ل:قا  سابن عبا عن بطة  رواه ابن ما   -
ربعني أكم د حعمل أمن خري  - ملسو هيلع هللا ىلص لنيبمع ا ينعي  -هم ساعة دمقام أحل ف

 (. 162)  اجهم ه ابن وار  . "سنة
 أن ن رأيت أ"ل له: ن فقايد بن جبري أبصبها ي سعلق ري هزا يزيد بنعن   -

:  اثالعين ث  أحفظ :سبابن عا ل يل : قالاه وقتداب سحبك؟ فدا عنمم تفيدين
ر، فإنه در يف القالنظو  وإايك الكهانة، و إىلدعي نجوم فإنهر يف النظوال ايكإ
على  ك هللا بكيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل و رس ب ام أصحوشتوإايك  قة، زندىل الإ ودعي

 1. "وم القيامة ار يالن هك يفوج

 حلكم؟ اهذا  ىلع م العلل ع من أهانعقد االمجا  هل .2058
من   حراٌم، بة االصحّب ن سأوأعلم ": ىلاتع هللا ه رمحووي نلال اقم، عن

ك  تل  ن يفو دهتجم مه، ألهنوغري م منهنت الفالبس  سواء منت، رماحملا فواحش
 

 ( 4/700)  يالاللكائ ة عمانة واجلاعتقاد أهل السشرح أصول  - 1
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 1.  "لونتأو روب ماحل

 ؟  حابةالص حق يف اول والسّب التطع نمي العقل هل .2059
 وجوه:  ذلك من و نعم، 

  ذ خف أيُ يك  إذ ،شرعلامن  هو بلغ ما ك إىل تر ضٍ ف م  سّبهم ن : أألولا
  نسف على  ديؤ ي  م هيقة أن سبّ ي احلقفف ؟اللعنةحق يست التشريع ممن

 .لشريعةا
ل الذكر مجبه أم يف كتار هلسطّ  قدا سيكون وم كان  مام ل عيلذي اأن  :ناالث

  وأخرب  ، خلنس ها ال خ يدالاليت األخبار  رجخم ذلك كلهج ء، وأخر والثنا
ايت  آلل هذه ااتز  ال و ، الزمان  خرفع يف آر ىل أن يُ إى يبقس كتابه هذا   نأ
د  جاواملس رس املدا أ يفتقر م دحهمو  بةاعلى الصح اءلثن اا يت فيهال
قد  كون احلالأن يك لذ فمحال معر، لصدو ا يف ظوحتف رالدو و 
 ختلف. ا

  ،هااللتد ح يف تصال ايت آلتلك اقول عاقل أن ي أبدا أن ر  يُتصو ال: ثالثال
 طلال، وأبحملا لأحمهذا من ! الشتائمو  هم السبقح وماقألهنا متدح 

ت يمو س فإنه رياقرآن خل اه يفلي عهللا ىنكل من أث  أنل: و نقل، بل الباط
 ذلك. ىعل 

نقص،   الزايدة و وال تغرّي وال  نلقرآبديل يف اال تن أه ال شك فيا : ممرابعلا
هله يف أم هنألالثناء إال  اهذيهم ل ع ثىنال أو  دح، ملهذا ا مدحهم هللا  امف

 ضوح.  لو ضح كل ااو  ذاهو ، مماهتم عداهتم وبيح

 

 (93 /16)  ي على مسلمرح النوو ش - 1
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 هم هللاتار خالذين م ان القو و يك أن يملسل ا لعقلحيل يف اتيس نه أ: امساخل
ن  إبالغ أحكامه، أو عه، وإقامة شر نه، دي رة، ونصملسو هيلع هللا ىلصه نبيحبة لص ىلاتع

الرفض  ضرفيم يل لس ل االعق ل، برمن األللعنة يف ابطا يستحقون ايكونو 
 ك. ذلالقوم ك ءون هؤالكي أن داألكي

 وُعل ا طعً م قل عيه ننصاف فإإلوادل عللقوم ابسرية ا ن نظر يفمن إ :دساالس 
اهل  اجلإال هميثرب عليال هم و في ح د قال ي هفإن  ذلك لو ابة، لصحفضل ا

 .  الصاحلنافع والعمل لاالعلم  اله من كمهلم، وما هم علياقة ححبقي

 فصيل؟ تلك ابل، مع بيان ذ بةلصحاا سابّ حكم  ام .2060
 ين:ور لني مشهو ق لىع لك اء يف ذلمتلف العخا

  ،  ةبالصحاّب  من سريتكفل بقو ال ىلإم لأهل الع نم مجع هبذ ول:األ
ان هذه  أن من كو بغضهم، وصرح بتهم لداع وطعن يف انتقصهم و أ

لك ذ عدن بوب متيأن  ه، إالسه، وحّل قتل فنابح دم أ فته فقدص
 عنهم. ى تضّ يّحم عليهم و ت وي
بن عمرو  لرمحن وعبدا ى،أيب أبز  بن نمحلر عبدا ك بذلقال  نومم

  فسيو بن  حممد، و ة نعيين ن بفياوس ياش،ن عبكر ب وبوأ ي،عألوزاا
،  ر العبديبن بشا دي، وحمماملروز ث، و ر ااحل، وبشر بن راييبلفا

افعية ش لواية كلاوامل فية نن احلملماء قول بعض الع وهكثري، و م  وغريه
 1. لظاهريةوا بلةاواحلن

ر ف يكالالصحابة ساّب  إىل أنم هل العلأن م رخآ ب فريقهذ :ثانلا

 

 ( 36 / 7البن حجر )تح الف  (16/195)  طيب ر تفسري الق   - 1
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ديد،  الش  جرلز ا زجر وي ليغ، الب رتعزيلر اويعز ل ويضل سق بل يف ،مبهس ب
 الشنيع.  اخلطري ذا اجلرمكاب هارت عن جعحىت ير 

 ع؟و نالت  و ضاد أن اختالف التم القوالنن هل هذا .2061
 الل و األالقول  اب ن أصحأ أي لتنوع، ف اخال احلقيقة من يفن قواللا ذانه

دون قصا يوإمنسب،  لكبن و كفر يال  يالسّب، أل صور وهلم كبقيقصدون 
 .  ة صخمصو  صور

يعنون   وإمنا ،فر أبًداال يكاّب لس ان ال يقصدون أاين لثا لو القب اوأصح
 ة. وصرًا خمصصو 
  لنيب ب ااكم ساّب أصحح  يفصيل فلتو الة هأس امل هع هلذفالقول اجلام ك ولذل
 . ل العلمهأ من عمجتفصيل لا ر هذاكذ قد ، و ملسو هيلع هللا ىلص

 ق؟بقول السايان الما تب .2062
 ي:  ما يل ك  وه هيان بت

 وال رفعموم فهذا كه الوجى ل عّبهم سأي  ، همعي مجبّ ا سأم :ولاأل
  ً، أو نفرًا يسريا الرتدوا إ ا اد أهنم هم، أو اعتقمجيع ذلك كلعنهم، و شك 
  ، داينتهمو تهم أمانيف دح قعدالتهم وي طو سقوجب ي امب فيهم حالقد 

ن با قالو ، نصه القرآملا ن مكّذب  نه شك ألالو  ر،كف هفهذا كل 
ن مضمون ، فإعنّي تمفره ك  فإن هذا لفر مث كشّك يفيمن  بلية: )ميت

 ه  أ  فساق(. نة كفار أووالس  ب قلة الكتاأن نالة ملقا هذه
تهم  دال عيف سبًا يقدح  ا م نه عهللا  رضيعمر و  بكر ني أيبسّب الشيخ : ناالث

  م ، أو أهنالوحي يئا منش م كتمواأهنو أ م،قاد كفرهتكاع  هم،تداينو 
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  ة ثري كلصوص انه اللفتاخر، ملفكافاعله  يضا ا أ، فهذملسو هيلع هللا ىلص نيبلا نوااخ
 .  رمهادهما وعلو قفضل يف  ردت و  تواترة اليتامل
  ر فك  فهذا ، همن وعال ل جأها هللا عنها مبا بر  رضي هللا  شةسّب عائ الثالث: 

ك ذلهتا من ءراب مسالدين اإل نضطرار مابال يعلما ه ممنبال شك، أل
 نة.  والس اب الكت  بيذتك لهقو  ةيققلسنة، فحتاب واابلك

نهم، مثل ييف دال و  ميف عدالته يقدح ال اً سب  همض بعيسبّ  ن: أبعالر ا
و حنزهد و لم أو عدم العلو قلة اأ اجلُب، ضهم ابلبخل أو بع وصف

 ديالشد ير ز التعق ستحه يل ك، ولكن فاعل ذب يكفر ال  ذا، فهك لذ
الم ك  لمُيذا ى هل عو "عباس: أبو ال، قال عهلذي يرداغ ليلبا يبوالتأد

 1."ملعهل الأ نفرهم مك ين ملم

 

،  (567ل )ص: رسو م املسلول على شامت ال: الصار لقيم كتابه ايف والبن تيمية كالما انفعا يف هذا الباب - 1
 . اجعه من شاءفلري 
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 ثثالال حثبامل
  ابةلصحا فضائل بعض 

   ضلون يف الفضل؟افيت   صحابةهل ال .2063
 شك فيه.  الذا مما وهنعم، 

 هل السنة؟ذا من عقيدة أهل ه .2064
ة أهل السنة: )وحنب  دعرضه لعقي  دصدطة يف ن بقال أبو عبد هللا بنعم، 

ر أواًل: من أهل بد فلى مراتبهم ومنازهلم أوالً ع ملسو هيلع هللا ىلص مجيع أصحاب رسول هللا
ريفة واملنازل املنيفة  لفضائل الش هؤالء أهل اواحلديبية وبيعة الرضوان وأحد ف

 1.(أمجعنيالذين سبقت هلم السوابق رمحهم هللا 

 ؟ابقالس   مكاحل ح توضي ما .2065
 :قولن ن أه وضيحت

 ان، مث مث ع، مث مرع مث، كرالق أبو بلى اإلطع الصحابة ضل أف نأ - 
 . ءنبيااأل ق بعداخلل لفضهم أ لب ة،ماألضل أف فهؤالء علي، 

ن ابجلنة، يالعشرة املبشر  بقيةضل لفا ألربعة يفاء ؤاله دعب يتمث أي  -
  ،ص اوق يبأ ابنسعد و  راح، بن اجليدة عامر عب و بعوف، وأن لرمحن بعبدا
 . ، هللا  دبيع وطلحة ابنلعوام، بري ابن الز ا، و دبن زي يدوسع

 .اراألنص نمل ضأف ريناجه أن امل ار شرعً املتقر  - 
فقوا من ن أنلذيا منعظم درجة أا تلو قاو  تحلفاقبل  من او أنفق ذينأن ال  - 

 

 ( 271)ص:  نة لداي لسنة واالشرح واإلابنة على أصول ا - 1
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 .ىنس  احلهللاُ ال وعد تح وقاتلوا، وكفبعد ال
 مجيًعا. م  هعن ي هللاض ر  هم،ري غ منل ضأفان لرضو ا بيعةو بدر  أن أهل - 

  1كر ب  أبئل  ضاف ب قعل يتألول: ما ملطلب اا

 نسبه؟، و ب بكر أا اسم م .2066
ة  م بن مر تي بن عدس ب بنعبن ك مروع مر بنعا ان بنن عثم بد هللابع هو
كنانة    نبو قريش وهالنضر، هر بن مالك بن فؤي بن غالب بن بن لعب ك  بن

يمي  دانن، التن عبد عار بن مز ن نب ضرمبن  اسإليبن  ةكمدر  نية ببن خز 
 .كعب  ُمرة بن لسادس:اجلد ا يف  ملسو هيلع هللا ىلص نيبلا عم قيويلت رشي.الق

 ه؟فاتانت و مىت ك ه؟والدت تنكا  مىت .2067
 هر. أشستة سنتني و ل بلفيا ماعد عبمكة  يف دلوُ 
ه   ، وكان عمر ه13رة سنة خادى اآلمج 22م االثنني و ي يف أبو بكر ُتو 

 نة. ني ستس و اثً ثال

 ؟    بكر بأعام يف لا داقعتاال ام .2068
 .  ؛ه األمةذّديق هفهو ص ،اءينبألا دبع شرلبنه أفضل اعتقاد أاال

 ؟ محلكياكتاب ال يف ورد  مما كر أب ب ضل على ف ةلدألما ا .2069
 األدلة:لك ن تم

  هُ دَ نْ عِ  دٍ حَ أِلَ  َوَما ىكَّ َز يَ ت َ  َماَلُه ْؤيت ي ُ الَِّذي ى تْ قَ ن َّبُ َها اأْلَ َوَسُيجَ }عاىل:له تقو  ا:منه

 

 ( 31:)ص   ملصطفى العدوي  فضائل الصحابة املسند من  الصحيح - 1
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،  (17ل:ي الل{)ىضَ رْ ي َ  َسْوفَ َولَ  ْعَلىاأْلَ  هِ بِّ رَ  هِ جْ وَ  ابِْتَغاءَ ى ِإالَّ جُتْزَ  ةٍ ْعمَ نِ  ِمنْ 
اله  م  ركق أيب بفانا هو إوهل ز ن ن سبب روا أن ذكيفسر ب املن غالفإ
 1. سبيل نصرة الدين يف

  اَثينَ َفُروا يَن كَ الَّذِ  هُ جَ رَ خْ أَ  ِإذْ   َنَصَرُه اللَُّ دْ فَ قَ وُه ُصرُ نْ  ت َ ِإالَّ } :ىلاتع قوله :منهاو 
  َزَل اللَُّ ن ْ َمَعَنا فَأَ   اللََّ ِإنَّ  َزنْ حتَْ  ِه اَل ِحبِ اِلصَ  ُقولُ ْذ ي َ إِ  َغارِ  الْ ا يف ْذ مهَُ إِ  نْيِ ثْ نَ ا

ى ْفلَ السّ يَن َكَفُروا ذِ الَّ َة َكِلمَ   َعلَ َوجَ  َهاوْ رَ ت َ   ملَْ ُنودٍ  جِبُ هُ ِه َوأَيَّدَ َعَليْ  َتهُ ين َ كِ سَ 
ر  ك باب أ اي) :ملسو هيلع هللا ىلصل وقا ( 40توبة:ال){يمٌ يٌز َحكِ زِ عَ  للَُّ اْلَيا وَ َي اْلعُ  هِ  اللَِّ ةُ مَ لِ كَ َو 

 .(2381)   مومسل (3653)رواه البخاري   ( هما ث اثل ثنني هللا ابك ظنا م
ه  اومس ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اين  اث هللاإذ جعله   ى فضل أيب بكرل ع فاآلية دالةٌ 

ود  ا جبندمههما، وأيليع ةينالسكزل أن هأنو  ا،عهم م أنه ربوأخ، حبهصا
 .ضلفاية يف الغبلغ القد   بكراب  أ إال ألنلك ذ ماو  ه،من عند

  ونَ  ُهُم اْلُمت َّقُ ِئكَ أُولَ  دََّق ِبهِ صَ ِق وَ دْ لصِّ اَء ابِ ي جَ ذِ الَّ وَ }:اىلوله تعق نها:مو 

 .2ق  يصدال كرأبنه أبو ب ي عل  قد فسرهاو  ،(33الزمر:)

 ة؟ ة النبويلسنيف ا  ردو ا مم  ربك ب فضل أ  ىلع ةدلاألما  .2070
 : من ذلك 

أقدام  إىلت ر نظ: »قال هحدث لصديق اكر  بابأن أ  أنس نع  -
حدهم  أأن ، لو  رسول هللااي  . فقلت:«ارغن يف الا وحنسنو رؤ لى ع املشركني

  ني هللا ثناب ظنك ا اي أاب بكر م " :ملسو هيلع هللا ىلصه! فقال ميقد ه أبصران حتتينظر إىل قدم
 (. 2381مسلم )(،  3453خاري )الب ه روا.   "اهم ثلاث

 

    .( 417/ 3)   الشريعة واآلجري يف   ،( 1/64)  ابةل الصحفضائ  أمحد يفرواه  - 1

 ( 256/ 15لقرطيب ) تفسري ا   - 2
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 هللا  إن  قال: ) لناس و ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ل سو ر  خطبقال:  ري ديد اخليب سعن أع - 
  ، بو بكر أى كقال فب ه ( دنع ام تار خأا عنده فوبني م  نيا لدا بني عبد خرّي 

فقال  ا، نأعلمبكر و أب هو املخرّي، وكان ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  فكان ، ائهبكفعجبنا ل
  كنت و  ر، ولبو بكه أومالته صحب س علي يفانلا نِّ مَ أْن مِ ن أ) : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

يبقنّي ال ، هدتومو الم سوة اإل أخ لكنيال، و بكر خل اب ت أختذال الخليمتخذا 
ومسلم  (، 3654خاري )رواه الب بكر (.  يبأال ابب  إدّ س ال إ ابب  ديف املسج

(466) . 

 م؟يه عل    خلرّييّته  ةى معرفة الصحابل علالدليا م .2071
 : ك من ذل

  هللاول رسد عري بخ س نااليب: أي أل لتق: لقانفية احل بن مد حم  عنا ورد م - 
  ن. عثما خشيت أن يقولو  ر.عمقال:  مث من؟ت: ل ق ر.ل: أبو بكفقا ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 (. 3671)  ياه البخار و ر  سلمني. من املل جر  إالأان ل: ما ؟ قاتأنمث : تقل 

أاب   ريفنخ ملسو هيلع هللا ىلص نيبالمن ز  يف ال: كنا نرّي بني الناسق مر بن ععن ا ردما و   -
 (. 3655) ي ر لبخاا هروا م.   عنهي هللارض نفاعن ب ن  عثما مث  ،مر ع مث بكر،

 ؟ ر ب بك أل ملسو هيلع هللا ىلص يب لنعلى حب ا  يلما الدل .2072
  ن ذلك:م
ل، لسالسا ت ذايش بعثه على ج ملسو هيلع هللا ىلص لنيب ا نأ ص لعا ا بن عن عمرو  -

: ) عائشة ( فقلت: من ملسو هيلع هللا ىلصل قاليك؟ إ الناس أحبفقلت: أي  ه، فأتيت
  ن عمر ابمث  ) : ملسو هيلع هللا ىلص ل من؟ قاقلت: مث (  اأبوه: )ملسو هيلع هللا ىلص لقاالرجال 

 (. 2384لم )س(، وم3662ه البخاري )روا .  اال رجفعدّ  (ب طاخلا
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  ن إ  وقال: )  ناسال ملسو هيلع هللا ىلص هللا ول طب رس: خلقا د اخلدري أيب سعي عن  -
أبو  ل فبكى قا ( ه ما عند أختار ه فدنا عنيا وبني مبني الد  بد عخريّ  هللا

  بكر  وكان أبو، رّي هو املخ ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللاان فكئه، لبكاجبنا فع بكر،
ه  ومال ته صحب يفي  الناس عل نِّ مَ أ نْ مِ  ن ) أ: ملسو هيلع هللا ىلص  ول هللاسر  قالف أعلمنا

وة  خأ ال، ولكنخلي بكر أاب ذت  الختليالخا خذلو كنت متو بكر، و أب
(.   أيب بكرب اب سّد إال ب إالاب دجملس يبنّت يف اته، ال دمو م و سالاإل
 ( 3654) بخاري ال  رواه

  ر بكبل أبو أق إذ ملسو هيلع هللا ىلص عند النيب ا سً كنت جال  قال: داء ر أيب الد عن - 
أما صاحبكم  )  :ملسو هيلع هللا ىلص النيبقال ه، فين ركبتع ىبد أ ىتحوبه ث رفطب آخذ

  بن ا نيبو ين بي نإنه قد كا، ل هللاسو »اي ر  ال:قو م، سلّ ف (.رقد غامف
، عليّ يل فأىب أن يغفر  هتألس ندمت ف، مث ليهإ رعتشيئاً، فأساخلطاب 

ن  إ مثالاثً، ( ثكر باب لك اي أ  هللا ) يغفر  : ملسو هيلع هللا ىلصل النيب اليك«! فقإ تبل قفأ
يب فأتى إىل النه، دجي فلم عنه فسأل اب بكرأ لنز م تىأم، فند  رمع

  جثىف ربك أبو حىت أشفق تمعري ملسو هيلع هللا ىلص يبجه النل و عجه، فليع لمس ف ملسو هيلع هللا ىلص
  لنيب. فقال ام«. مرتنيل ظأ تأان كنهللا ول سر اي ه، فقال: »لى ركبتيع

اساين  وو  ت،صدق رل أبو بكقاو م كذبت، إليكم فقلت  بعثينهللا إن): ملسو هيلع هللا ىلص
رواه  عدها.  ب يذأو فما تني( مر   صاحيبيل وكر اتتم ل أنفه، لهاوم سهنفب
 ( 3661) لبخاري ا

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل ديقهة تصقو على ليل دلا ما .2073
َنمَ ) ول:يق ملسو هيلع هللا ىلصهللا  عت رسولمس ال:ق  يرةر ه عن أيب رَاٍع يف َغَنِمِه َعَدا  ا بَ ي ْ

َها َشاًة َفطََلَبهُ ، فََأَخذَ بُ الذِّئْ  هِ يْ َعلَ  َقاَل: َمْن لَْيِه الذِّْئُب ف َ َت إِ تَ فَ الْ فَ  اِعي، الرَّ   ِمن ْ
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َنَما َرجُ َغرْيِي هَلَا رَاعٍ ْيَس َم لَ وْ ا يَ ْوَم السَُّبِع، ي َ هلََ   َيُسوُق بَ َقَرًة َقْد مَحََل  لٌ ؟ َوبَ ي ْ
َها،  ُت قْ  ُخلِ ِكينِّ لَ ملَْ ُأْخَلْق هِلََذا وَ  ْت: ِإيّنِ ، فَ َقالَ هُ تْ فَاْلتَ َفَتْت إِلَْيِه َفَكلَّمَ َعَلي ْ

أَبُو ِلَك، وَ ذَ بِ وِمُن فَِإيّنِ أُ ) : ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل النَّيبّ ُسْبَحاَن اللَِّ  " قَاَل النَّاُس:ثِ َحرْ لِلْ 
ُهمَ  (، ومسلم  3663رواه البخاري )(.اَبْكٍر، َوُعَمُر ْبُن اخَلطَّاِب َرِضَي اللَُّ َعن ْ

(2388 .) 

 ه؟ري غ عن ق ديلصا امتّيز هبيت الناقب ما امل .2074
 من ذلك: 

  ( وم صائماً؟ليا نكمبح مأص نم): ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا و رسل قا: لاق ة رير ه أيبن ع  -
ان.  أ  كر: بو أب قال  (اليوم جنازة؟ كمع منن تبمف)  قال: . انأ ر: ال أبو بكق

  ل هللا سو ر ل أان. فقاأبو بكر:  لقا (؟كيناً مس وم الي ممنكفمن أطعم ) قال:
 (. 1028) مسلم  واهر . اجلنة(  خلال دإ أمرئيف ن ع) ما اجتم :ملسو هيلع هللا ىلص

ن،  عثمار و وعم بكر  وأبو اً أحد دصع ملسو هيلع هللا ىلص نيبلأن ا لك ماس بن عن أن - 
  اه رو . ( نوصديق وشهيدا يك نيبمنا عل إد، فحأ تثبأ) :ملسو هيلع هللا ىلصال فق فرجف هبم،

 (. 3675)ري خاالب
وهذه  ه، ل يةقلصّدية الز وت من ثب ي يفيدذلا ،يق(ب     )الصدّ ه ل ملسو هيلع هللا ىلص نيبلقيب الت - 

ُأولَِئَك َمَع  فَ ُسولَ الرَّ  وَ اللََّ  ِطعِ يُ ْن َومَ  }:ىلعاتال ق، بينيلنا  زلةن زلة تعقب منامل
دِّيقِ َواِبيِّنَي ْم ِمَن النَّ َعَلْيهِ   اللَُّ مَ عَ ن ْ أَ  الَِّذينَ   نَ َوَحسُ  احلِِنيَ صَّ َوال اءِ دَ هَ نَي َوالشّ لصِّ

 . ( 69ء:انسال ){ اقً َرِفيأُولَِئَك 
 (اس لن اب فليصليبكر  أاب  ا رو ا: ) مُ نه ععائشة رضي هللا  يثن حد ما ثبت م  -

كان    إذا اً وصة، وخصاليع ةمن زل ةالصال يف مامة، واإل.( 1234اجه )ه ابن مارو 
  ده إال عه سلمني يفملار إلمامة ختا لي مل يكن فإنه ،ملسو هيلع هللا ىلصم عصو مر هبا املاآل
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 . اً لمعرهم وف وأقدراً  مهأعاللهم و أفض
من عي الة دُ صالهل )فمن كان من أ ه: وفي  ملسو هيلع هللا ىلصرفعه للنيب ي ريرة ه أيب عن  -

 من ناومن ك د،اجلهاب من ابهاد دعي أهل اجلن ن م كامن  و ، ةالب الصاب
ن ابب ي مدع الصيام ن أهلم انمن كالصدقة، و  بابمن  دعي قةصدأهل ال

ك تل  نمى دعي يلذا هذا ا علىم":ر بو بكقال أف . ن (راي وابب ال اميالص
ال :  ل هللا؟ قو سر  اي ها كلها أحدنم ة، وقال: هل يدعىرور من ض ب او بألا
 . ( 1027مسلم )و  ،(1897)   يلبخار ه اروا . ( أاب بكرهم ايمنون تكأن و جر وأنعم، )

 ؟ على املسلمني    لصديقا استخالف رضعامن  كهل هنا .2075
 . وضعملا ذاه لىع ته   أحقي م علىهمنهذا داللة و ًدا، م أبعنه ذايقع ه مل

    1 ئل عمر بن اخلطابفضا  ثان: لب الملطا

   ؟ ابخلطبن ا عمر ده يف تقنع االعتقاد الذي ما .2076
  سالم إلا و فاروق ه  بكر  أيبد بة بعاحصل الدا جازما أن أفضاعتقاد عتقن

 .اخلطاب  بنعمر 

 به؟س ون  هامس ما  .2077
ن ب طقر بن  هللا دبن عرايح بى بن العز  بدعن نفيل بن بخلطاب ن ار بمع هو

  وهو الك بن النضر من بهر ؤي بن غالب بن فبن ل بكعن  بي دبن ع رزاح
  بن معد  نب نزارلياس بن مضر بن بن إ كةمدر بن ة زين خانة بكن  نريش بق

 ي. رشدوي القلعاانن، عد
 

 ( 65 )ص:  دويملصطفى الع  ابة فضائل الصحمن  سند امل الصحيح - 1
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 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص يب ع النم قيتلت ، وهل دتهالنسب و ما  .2078
يقظة ن بم خمزو  نبر معبن هللا  ن عبدرية بغملهاشم بن ا تتمة بنحن هي: مهأ
 .رةم نب ب ن كالب

، د ليالو د بن خال صحايبال، و ؤمنني أم سلمةامل أم ابنة عّم كٍل منوهي 
  يف ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  مع نسبهامع تل، وجيهج أيب ام املعروف بلقببن هش و عمر و 

 ة.مر ب بن كال

 مه؟ال ، وإستهدت والمىت كان .2079
 . نةس شرةثالث ع ب ملسو هيلع هللا ىلصل الرسو د لل، وبعد مو يام الفد عبع دلوُ 
  ، امسة للبعثةاخل سنةيف ال- احلبشة ني إىلمسل ملاة ر عد هجأسلم ب  نهيل أق

 عثة. لبة لدسالسا لسنةيف ا لمسأنه أ يلوق

 ؟ ر عمضائل ف  ىة علما األدلة الدال .2080
 :  لك من ذلى فضله، فع  لدالةة اثري لكدلة ااأل ت ورد

  صاءريلاب ان، فإذا أاجلنةدخلت ين رأيت: )ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال ال:ق جابر  نع  -
بالل. ورأيت  اذه: قلت: من هذا؟ فقالفة، فش خ عتمسو  طلحه،أيب أة مر ا

  ردت فأ) :ملسو هيلع هللا ىلص لعمر. فقال النيبقال: ف ا؟ ذملن ه فقلترية، اج  بفنائها قصر 
  ل هللا اي رسو  وأمي،  يب: »أب. فقال عمر(غريتك كرت فذ ، إليه أنظر فه ن أدخل أ

 (. 2395(، ومسلم )3242ري )رواه البخار«؟  اأغأعليك 

ًا أتيت به حقديت أر  إذ ئمأان ان بينا ) :الق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو عن رس  رعن عم  -
 تيطأع مثي، أظفار  ري يفّي جيرى الر أل إينّ  منه، حىت تبشر ف، فيه لُب

:  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قالهللال سو ذلك اي ر  تفما أّول: قالوا. (ب خلطان افضلي عمر ب
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 . (3691لبخاري )رواه ا   .(علمال)
انئم  أان  ) بني :ليقو  ملسو هيلع هللا ىلص  ل هللاو سر  عتمس: قال  دري خليب سعيد ان أع  -

دون   ها نومغ الثدي، ل يب ام عليهم قُمٌص، منها و  لّي،ع ن و رضعس يالنا رأيت
ل هللا؟  سو اي ر  لته ا أو الوا: فمجيره( ق ميصقه عليعمر و  عليّ  وعرض ذلك.

  ( 2390) ومسلم ، (3691رواه البخاري ) (.   ينلد: ) املسو هيلع هللا ىلصال ق
، ب طاخلابن اي ا: )ملسو هيلع هللا ىلص ل هللارسو  قال ل:قا ص ا يب وقأ بند سععن   -

اه  رو (. ا آخرجً لك فس الإ افجً الكا الشيطان س ك قيل اده ميبنفسي  لذيوا
  ( 2390)  (، ومسلم3683البخاري )

و  ام أين أنزع بدلنامل يفيت أُر ) قال: ملسو هيلع هللا ىلصنيب أن ال ر عم بن عبدهللا نع - 
غفر ي هللا و ا،يفضع بني نزعاو ذن أو ذنواب ع  ز ر فنبو بكأب، فجاء ليعلى قره بك
ية  ر فري فراي يقبأرى ع فلم، ابر غ لتاستحاخلطاب، فا اء عمر بن ج، مث له

 ( 3633رواه البخاري )    (.بعطن ابو ضر و  اسي النحىت رو 
ألمم امن  كمقبل فيما  د كانلق) : ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ل اق قال:  رةيهر  يب أعن  - 

 ( 3689 لبخاري ) رواه اعمر(.   د فإنهأح  أميتن يفن يكحمدثون، فإ

 ؟اهذحة ا صمر، مو بعض األ يف   مرع فقوان القرآن أب لقايُ  .2081
  ثالث.  يف ريب وافقت" :مر ال عق :قال أنس نعم، عن 

ْن وا مِ ذُ َواختَِّ  تنزللى«، فصاهيم مر إبمن مقام ختذان لو ا  هللا، ولرس »ايقلت: 
رت مأ لو  ، هللا لو رست: اي قل  وآية احلجاب ، (125ة: لبقر ا){َصل ىمُ  يمَ رَاهِ ب ْ إِ  َقامِ مَ 

 .حلجاب ة ايفن زلت آ .جرافالو  لربيكلمهن ا  ه فإنتجُبنساءك أن ُي
  نْ ُكنَّ أَ قَ  طَلَّ ُه ِإنْ َربّ َعَسى :} نّ ت هلقل ، فلغرية عليهايف   ملسو هيلع هللا ىلصنيب لء امع نساتوأج

 (. 402)  خاريرواه الب  ية .  آله ات هذزلنف ( 5:رمي حالت){  نَّ كُ ا ِمنْ َخريًْ اًجا  أَْزوَ ِدَلهُ يُ بْ 
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 املبشرين ابجلنة؟ من  مرل عه .2082
 نعم، ودليله:

و كان ل ) قول:ي ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاو سر عت مس قال: امر بن ع هقبع  عن رد ما و   -
 (3686)التمذي ه روا طاب(.اخل ر بنان عميب لكبعدي ن

نة،  يدامل ناحيطيف حائط من  ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبنت مع اال: كق  عن أيب موسى  -
   له تتحففجلنة (، ه اببشر و  لهتح فأ : ) ملسو هيلع هللا ىلص يبالن ستفتح، فقالفاجل ر  جاءف

  ، حتفتسا ف اء رجلمث ج، هللاد حمف ملسو هيلع هللا ىلص  يبال النقمبا ته بشر فإذا هو أبو بكر، ف
ر بن  مفإذا هو عله  فتحتة ( فنابجل وبشرهفتح له أ) :ملسو هيلع هللا ىلص ل النيبفقا

خاري  الب ه وار  ديث(.احل.... فحمد هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصيب نال اله مبا قخربت، فأاخلطاب 
(3693) 

 م؟ال إلسا ى لالكبري ع رألثا ر  عم سالمإل ن كا  كيف .2083
 ي: يل ر ما ثألا اهذ من تلك الداللة على

 ( 3863) ري لبخاا واهر . "مرع مل ذ أسزة منأعنا لز ما " قال: عود س ن ماب عن  -

َتُه َكاَنْت رَ فَ ْتًحا، َوِإّن ِهجْ  َكانَ   َم ُعَمَر إّن إْساَل " :مسعود  نن ابع  -
  نَ رِيهِ َد اْلَكْعَبِة ظَاِعنْ َي َتطَْعَنا َأْن ُنَصلِّ ، َوهللِا َما اسْ ةً ْت َرمحَْ ُه َكانَ ا، َوِإّن إَماَرتَ َنْصرً 
  السرية حصحي ، (4487) حلاكموا ، (482): ةابن حنبل يف فضائل الصحاب  ".رُ ُعمَ   َأْسَلمَ َحىّت 

 .   (188ص)
 اهرو  ."اب طسالم عمر بن اخلإلأول من جهر اب" :  س اال ابن عبق  -

 (. 10890)الطرباين 

 ؟ مر عإسالم ى لع ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   صحر  رظهيف  ك .2084
ذين  ه أبحب اإلسالم زّ عأاللهم  "قال: ملسو هيلع هللا ىلصول هللا رس أن : ن عمرعن اب
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ر.    عم إليهما أحبه كانو  ".ب طان اخلمر بعب أو ، جهليبأب، ك إلي جلنْي الر 
 (. 3681) ه التمذي روا

 ؟فةاخلال  بة بعد تويل عمر ات عالقة الصح كان  يفك .2085
اة  بعد وفالفة ليه اخلتو  بة يفالصحاد من فر ي أن معارضة مأي هناك  نتكو مل 
 م له. نهما ، داللة على الرضر بك أيب

   1 ان عف نب انمل عثفضائالث:  لثطلب ا ملا

 ه؟بونس   ثمان سم عاا م .2086
د مناف بن  بع عبد مشس بنبن  ية مأالعاص بن بن أيب  ن فابن ع مان ثو عه

 ف. امنبد ع يف ملسو هيلع هللا ىلصرسول لابنسب  هنسبقي لتويالب. كن  قصي ب

 ت؟ ستمر وكم االفة، اخل ءته ىت جام .2087
سنة  عمر  ةد وفات بعمت يتالرى، و لشو ا ابخلالفة بعد ثمان ع لعيبُو 

 .اماً عشر ين عثحنو ا فته ت خالر تماس  د، وق(م 644)ه    23

 ؟ ثمان  ع املسلمون يف قده عتي  لعام الذيعتقاد االا ما .2088
 .  مان و عثهر وعم ركعد أيب بب  إلطالقالى س عناالأفضل  أننعتقد 

 ؟ان م عث ا هبّيز يت متمور الاأل ام .2089
 ة. جلن ابم ود هلشهملاهو أحد العشرة  - 
 .ىلشور الستة أصحاب ا أحد  -

 

 ( 91)ص:  ملصطفى العدوي  ل الصحابة ضائفند من املس الصحيح - 1
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 هبم. االقتداءمور  أمل يني اهدملة ا ألئماشدين و الرافاء ل خلث الو اثه  -
 ىل اإلسالم.إ حد السابقنيهو أ  -
 ملدينة. او حلبشة اىل  إتنيجر ر اهلجها  -
 ية مث أم كلثوم.رق ملسو هيلع هللا ىلص  سولر النيت وج ابألنه تز ، نيلنور بذا القب املهو   -

   بية.يف صلح احلدي  ه ى يديإبحد  ملسو هيلع هللا ىلص يبلنعنه ايع اب - 

 ية؟ عشر وص اللنصا يف ورد  مبا  ثمانئل عافضمن  شيئا رذكأ .2090
   :ه ل لئتلك الفضامن 

 ركبدل أبيب عنال  ملسو هيلع هللا ىلص لنيبن ازم كنا يف»: قال  بن عمر دهللاعن عب  -
فاضل بينهم«.    ال ن ملسو هيلع هللا ىلص يبلناب اك أصحمث نت  ن، ام عث مر، مثمث ع د،أح
 (. 3697) اري لبخا رواه
هنيهة،  سكت ف، أذنتس يجل ر ء جا »مث وفيه:  شعري سى األمو  أيب عن - 

ا هو عثمان بن  ذفإ. (صيبهت ىو نة على بل بشره ابجلو  له، نائذ) :ملسو هيلع هللا ىلصال قمث 
 . ( 2403مسلم )(،  3674اري )البخرواه «.  فان ع
قال:  ليهم، فع ف ر ، أشرحوص ما عند ان ثمعمحن أن الر يب عبدأعن  - 

  ل هللا و أن رس تعلمونستم ، ألحاب النيب شد إال أصال أن، و هللام كد ش »أن
  ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصأنه ون تعلمستم لفحفرهتا، أ (؟نةاجلله ف رومه  فرح نم) :قال ملسو هيلع هللا ىلص

  ي خار بال  هاو ر  ل.اا قمبفصدقوه  فجهزته. (؟له اجلنةفرة عس لاّهز جيش جن م)
(2778) . 
ي  لبخار رواه ا .(نادشهي ،وصديق ،نيب ك علي فإمنا، دأح تأثب) فيه: ملسو هيلع هللا ىلصوله ق   -
(3675 .) 
  ملسو هيلع هللا ىلص لنيب ا ىلإ ن بن عفا ثمان اء ع»ج قال:  مسرة الرمحن بن  عبد عن  -
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  ، ملسو هيلع هللا ىلصنيب لاِحجر يف ها صبّ ف ،جيش العسرة ملسو هيلع هللا ىلصهز ج حني ثوبه  يف ارندي  فأبل
  ( م ليو ا عدل بعم ما ضّر عثمان ما) :لبيده ويقو  البهيق ملسو هيلع هللا ىلص عل النيبفج

 .(20630)  أمحده روا   . راراً م ايردده
 عن ا كاشفاً يف بيته عاً مضطج كان  ملسو هيلع هللا ىلص نيب أن ال ي هللا عنهارض ة ش عائ عن - 

، مث لاحلا لك ى تل وهو ع لهن فإذِ  و بكر بأذن أت، فاسو فخذيهيه أقسا
سول هللا  لس ر جان فثمع ن ذمث أستأ هو كذلك،و  ن له فأذِ   ر ن عمذأستأ
ل رجن مي حأال است)ل: قا ملسو هيلع هللا ىلص يبلنان أ "ه:ر  آخيفو  .وسّوى ثيابه ملسو هيلع هللا ىلص
   .( 2401) مسلم  اهو ر . (كةئالامله حي منتست

 ؟  ةبني الصحاب ثمان ب عقاا منم .2091
 نها: ثرية، مكمناقبه  

وه  ختار لك الذو  لشيخني،بعد ا  وأفضليتهته يري خلى ع  بةأمجاع الصحا - 
 خلالفة. ته اليو ت ى عوا عل مجم، مث اة هليفخل 

 يما، عظ ءً بالو  برياً ا كاألمة شرً  ىوكفحد، او  حفصم  أنه مجع الناس على  -
من مل من جاء بعد لعا اذله ه قد شكر، و اب ف يف الكتتالخاال وهو 
 ة. هل السنأملسلمني و ا
ول د حل قيم عنتس دى امللى اهلع اً مر مست ونسيك هنه ألد شهِ  ملسو هيلع هللا ىلصن النيب أ - 
ر مفا، يذكر فتنة فقرهب ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا عت ر مس": لان كعب قب هة، عن مر نفتال
  ، إليه تقمف ى(،دهلا علىئذ وما يذه: )ملسو هيلع هللا ىلصقال ف ،يف ثوب  عمقنرجل  هب

  أمحد ه روا. ( مفقال: )نع هذا؟بوجهه فقلت: هو ت ل بفأق ثمان ع هوا فإذ
(18068) 
لك ذو  ببه،لمني بس س امل نم م أحدد قوايرين أن م  ةحابلصأنه منع ا - 
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 .  هللا ه ضاقه مبا ضار صربه و  لمالك

1لب  طاأببن   ليل عضائفمن املطلب الرابع: 
 

 ؟  بهه ونس امس ما بيان  .2092
مناف   م بن عبداشه لب بنطعبد املبن  أيب طالب نب يعل  سنحلو ابأ هو

 .ملسو هيلع هللا ىلصنيب لابن عم ا ن قصي بن كالب،ب
 . ةيدألسا هي فاطمة  وأمه

 بة؟ االصح  نيب ي علنة مكاما  .2093
 أفضل اخللق بعد أيب  طالب أيب علي بن نأ اجلماعةو  نةالس ل هع أامج
  عنهم.  ي هللان رضماوعث عمرر و بك

 ؟فةخلال ة ابعياملبه ال ىت متتم .2094
سنوات   نورة، وحكم مخسدينة املم( ابمل 656  )ه (35)ة سنة الفع له ابخل يو ب

 ر. هث أشالوث

 ؟؟ابةلصح ا  نيب   ي مناقب عل ما .2095
 ة. ن ابجلم هلود ة املشهر العش  حدهو أ - 
 .شورىال ب الستة أصحاحد أ - 
 . راضٍ   و عنهوه ملسو هيلع هللا ىلص  ُتويف رسول هللا - 
 هبم.  داءقتابالور  مأملاني هديامل  ةمئاألن و دياء الراشبع اخللفار  هو  -

 

 ( 107: )ص   دويملصطفى الع  ة فضائل الصحاب املسند من  الصحيح - 1
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 ابإلسالم. األولني  سابقنيالن هو م - 
 .  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ر ِحجيفد ترىّب قو   -

 أرضاها. و نها ع ي هللا رضمة فاط ته بنا جزو  هو - 
  تبوك. ريا غاهد كلهش امل شهد - 
  كثري.طن  موا بيده يف ملسو هيلع هللا ىلصاء النيب د لو عق - 

  ؟عيةلشر الة د أل اد يف ور مبا  ي فضائل عل  نما شيئ كرأذ  .2096
 ن ذلك: له، ومفضت إثبا  يف كثرية ال دلةدت األر و 
ة  رايال طنيعأل) رب: خييوم  ملسو هيلع هللا ىلص ول هللاسقال ر  قال: د ععن سهل بن س   -

يدوكون   لناس ا ات ب( قال: ف وله  ورسهللا  به وُي هسول هللا ور  ُيب جال غدا ر 
ل:  يقفب؟ طال لي بن أيب: )أين عملسو هيلع هللا ىلص  ول هللارسال قها، فعطام يُ ليلتهم أيه

طاه الراية،  عينيه وأعصق يف فب، يت بهفأ إليه، وا رسل يه، فأنيع ي شتكو يه
،  مالاإلس ىلم إدعه أمث  ، مهاحتبس ىت تن زل سلك حر على  ذل: ) أنفاوق
ألن يهدي هللا بك  هللافو ، هتعاىل في  من حق هللا مليهب عا جيربهم مبخوأ

 (. 2942رواه البخاري ) لنعم (.  ا رمن محُ ك  لريحدا خوا رجال
نت مين ) أ :ي ل لع ملسو هيلع هللا ىلصول هللا رس قالقال:   صاق و أيب عد بنس عن - 

   . (2404)  مسلمرواه   نيب بعدي (.  نه الأسى، إال و م مبن زلة هارون من

 ملسو هيلع هللا ىلصي مالنيب األ ، إنه لعهدمة النس رأ وب ،احلبة قل والذي ف" :ي عل  قال - 
   ( 78)  سلمه موار .  "قفنا مإال ينيبغض ن، والال ُيبين إال مؤم أنه، إيلّ 

رواه  . (منك  وأان ، مينأنت ) : ي قال لعل  ملسو هيلع هللا ىلص يبلن ا أن  ءربالعن ا  -
 ( 2699) ي ر البخا

 فَ ُقلْ } :تعاىله قولل ا نز مله ن إفف و اء، وحديثه معر لكس ب امن أصحا  أنه - 
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ْل هِ تَ ب ْ  ن َ مُثَّ  ُكمْ سَ نْ فُ أَ وَ  َناأَنْ ُفسَ وَ  ِنَساءَُكمْ  َوِنَساَءاَن وَ مْ كُ َء انَ اَن َوأَب ْ نَدُْع أَبْ َناءَ ا اَلوْ عَ ت َ 
عليا   ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا رسو دعا  ( 61ان:ر آل عم){ِذِبنيَ َكاى الْ  َعلَ اللَِّ َلْعَنَت  ْجَعلْ فَ نَ 
 (. 2404)  ممسلرواه (  ليء أهالؤ م هالله) قال: فا يناطمة وحسنا وحس وف

سول الناس إىل ر  أيب طالب ي بنعل  ى شك "ل:قا ي در اخل يب سعيدن أع - 
وهللا  ف ، لياكوا عش ت ال س النا ها يأ) يقول: تهسمعف خطيبا نا في ، فقامملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 (.4654)   اكمرواه احل.  ( يل هللابسويف  هللاذات  ى يفش ألخنه إ

 ؟أب احلسن  د عن ما مقدار العلم .2097
  بقوله:  ، ها لينما دع، حله ملسو هيلع هللا ىلصلنيب كة دعاء اك لرب لذو خ، اسر  ريمه غز عل 
   ( 882) لممسرواه   .(هدي قلبه، وأانهّبت لس هم ثلل ا)

 ؟ي علم عل يف الصحابة  لقو  ما .2098
 1.نس ح  أبو ليس هلا ضلةٍ من مع ذتعوّ يكان    ملسو هيلع هللا ىلصر رد أن عمو 

رواه  ". يأيّب، وأقضاان عل ان أقرؤ " : ر مل: قال عقا اس ن عباب نعو 
 (. 4481) خاري الب
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 عبلراحث ابامل
 فةخلالتعلق ابما ي

 ؟نا و عنا الهذ مند راا املم .2099
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيبفاة و الفة بعد ا يتعلق ابخللصحيح فيمان ايبه  يُراد ب

 ة؟فاخلال  يف ل السنة هأيدة عق ما .2100
عمر،  الصديق، مث كرب أبو وه ملسو هيلع هللا ىلص لرسولعد ابفة ليسنة أن اخللل اأهقد تعي

   اهم.رضهم وأنع  احلسن رضي هللا عثمان، مث علي، مثمث 

   ؟ر ب بكة ألاخلالفمتت  فيك .2101
ر يف  اتمعت األنصاألعلى، اج ىل الرفيقإ وانتقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ولض رسقُبا مل 

،  دة عبالسعد بن  ةمامإلد اقع دوااوأر  ،ملسو هيلع هللا ىلص ينة النيبده مبدين ساعة بفسقي
نصار يف  صدا حنو جمتمع األفق عنهما، رضي هللا  ر عمو  بكر ك أابلغ ذلوب

  ، فةخلالر اأم ر يفحوا بينهمحصل إليهم تهوا ناا ، وملينهاجر ملا نمرجال 
  فيه مع كة ر ، أو الش ممر ألنفسها يطلبون األصار فجعلو األن رأمطرب يث اضح
  أحتج يش، و  قر يفال ن إمة ال تكو اإلما إن  ربك و هم أبمعل جرين، فأاهامل

ا  دو قاانو ، نهمذلك رضي هللا ع، فأذعنوا ل(ريشن قئمة ماأل) : ملسو هيلع هللا ىلصله و بقم عليه
    .1 هتفخالا على و فق اتو  تهمماى إعل  او جتمعوا  كروا أاب بوابيع ئعنيطا

 لسابقة صحيحة؟اهل القصة  .2102
 .ارً خمتص هااعنم ذكرت  منا ، وإ(3668) يحهصح يف ريخاالب ذكرهانعم 

 

 ( 3/218ي )اتريخ الطرب   - 1
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 هم؟ ليع استخالف الصّديق ن حقا مدة العبان  عد بسقف و م  ذا كانما .2103
 يوم يق دّ لصل اقا ما حةبص أعتفبذلك و  عبادة بن ن سعد أذع

اء وأنتم  ر ت حنن الوز »صدق :لافقاألمر، ا هذ ةاليشا هم و ر ق أنن يفة ملسقا
   .ية تيم بناناده إس قد حّسنو  ،دمحام أإلما د مسنيفما كاألمراء«.  

 تيار؟  الخأم اب  لنص، اب فة ألب بكر الصديقال بتت اخليف ثك .2104
 ه له نتيجت ك لذ كليار، ختالأو اب لنص،اب فتهخالت تقد ثبلنا: سواًء ق

 . غسائ ل يسري، واخلالف فيهها فاألمر سقلن نيلو لقوأبي ا  ة،حداو 

 فة؟ال لخ ل  ر ب بكج ألى تتويع تاار ن إشك مناههل  .2105
،  على خالفتهشارات إب ّل األمة د قد  ملسو هيلع هللا ىلص  النيبأن  -أعلم هللاو -تّجح ي يذال

 .  مهل اه نه يرض أوأخرب

 ق؟بدليل على القول السالما ا .2106
:  تلا، فقإليهترجع  نرها أمفأ  ملسو هيلع هللا ىلص  نيبأة الامر : أتت لقا  م طعبن م برين جع -

 جتديين فأيت ملإن " :ملسو هيلع هللا ىلصل   فقا ت ك   كأهنا تقول املو جدت فلم أن جئإأيت أر 
   (.3659) رواه البخاري  (. كرأاب ب

  ."1بكر يبأف العلى استخ يلّ نص جذا وه" بن حزم:ل ااق -
ر ك بيل أاب ادعي) ه:   مرضيف ملسو هيلع هللا ىلص يبيل الن هللا عنها قالت: قالئشة رضي عا عن -

ئل: أان أوىل، قاويقول  من،ٍ ىن متيتم نأخاف أين إاب، فاتككتب  أ ىتح خاكوأ
 (. 2387)رواه مسلم  بكر (.اب أ  ال واملؤمنون إهللا  وأيىب

 

 ( 4/88) والنحل   امللل واألهواءل يف لفص ا  - 1
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 األمة؟ ىلع فخال االستعلى  لةدال  ة هلاف يف الصال خال تسالة اضيق هل .2107
ا  لمة، فلهذه الدالها الة  فيصلا أليب بكر اإلمامة ملسو هيلع هللا ىلصتيار النيب فاخ ،منع

رضاه  ي أوىل أنابب ه من فإن ،ى غريهل ه فيها عمدّ ة وقيرعش لامة لإلمايه رض
 يوية. نالدة يف اإلمام هلى غري ه عويقدم

نرضاه   فالا، ألدينن ملسو هيلع هللا ىلصول هللا رس هي رضقد " ة:ابلصحا ل بعضوكذلك قا
 1. " ان انيلد

 بكر أب عنافسة مملا سابقة فابتعدوا عنص الو النص ابة صح الهل فهم  .2108
 ة؟مإلماا يف 

  ألنصار: لت اقا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول  بض»ملا قُ  :لاق  ودعسمبن فعن ام، نع
 صاراألن معشر وقال: »اي  مر اتهم ع«! قال: فأأمرينكم وم مريأ مّنا»
  ب طيت ، فإيكماسلنم اؤ أاببكر ير أمّ قد  ملسو هيلع هللا ىلص هللا أن رسول ونمعل ت ستملأ

«.    بكرأاب  تقّدمنابهلل أن وذ عنصار: »نألاأاب بكر«؟ فقالت تقدم يسه أن نف
 (. 4423)  مكا احل رواه

 ص حمدد؟ى شخ عل فالتخ االس قضيةح يف واض صهناك نا مل يكن ذملا .2109
  ر بك يبأ الفخستى اعل  نيملسلما قد دلّ  ملسو هيلع هللا ىلصنيب ن الق يف ذلك أقيالتح

يف ذلك   ه أبن يكتبمهّ  عم، لهه وأفعاالقو ن أمكثرية   رمو أب ذلك  م إىلأرشدهو 
كتابة  لترك ا ه،ل ضف ذكروت  بهح ن علىتمعو جم املسلمنيأن ملا علم  نتااًب، لكك

 . ه هللارمح ابن تيمية  عباسال وأبل ا القو ر هذواختالك، ذفاًء باكت

 دين؟   اليف رية بالك اايلقض من اعدّ ت بكر  ية استخالف أبقض هل .2110
 

 ( 1140 / 3)  اتيحاملفمرقاة   - 1
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  أن نثبت  م هلسنة، وإمنا املأهل ا عند ر ابكالائل س من امل ست ة ليلسأامل ذهه
 . ملسو هيلع هللا ىلصنا عد نبيب ةألمل افضه أوأن غريه،  منأحق هبا نه الفته وأخ

ء مر شياألل يف بداية حص ن وإ ته،فعلى خالاع اإلمج وقوع ت أيضاثبوأن ن
 . ملسو هيلع هللا ىلص النيب بعد ةالفخلاب  حقأ  أنهع على ا إلمجعقد انالف، لكن قد ااخلمن 

 ؟فيه اخلالفيسوغ مما  فخال ستالاة مسأل الف يف ختة االيقض هل .2111
 ليل.الدالحتمال  ك نعم، وذل

 ر؟ير قن تق مسبما لى يرتتب عا ماذ .2112
على رج ي أنه ال ُيأ ا،فيه ف تال ل االخ حاديع يف تبالثيم و أت ه فال يل عًء بنا
ظم  ي تعذا الوإمن، في ختت بنصّ ثب ل: أو قا بتت بنّص جلي،: ثن قالم
ل هللا  و سحقيته هبا بعد ر يف أ  حلقد ا وأ ، أصالً ه خالفتيف قدح لو اه هفتالخم

  .ملسو هيلع هللا ىلص

    ؟فخال  من ة  باح الصني ب وقعما مة مع األل علماء قو  ما أساس .2113
ى اه عل مبنطالق، ألن اإلى عل  اهبذفضل املعد أذلك ي يف  ممذهبه اسأس

ة  ابصحمت الة عظقن فر م ما ف م،وهبيف قل  همزلتلو منعقدر الصحابة و يم تعظ
 سنة. لاومنزلتهم كأهل  فضلهم ابةصحل ل فتة عر رقوما فة، السن أهلك

  ن م  لصحابةا بني وقع ا فيمىل  تعاهللا نة رمحهمالس ذهب أهل م ما .2114
 1 ؟لوالقتاف اخلال 
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 ر اآلتية: مو ابأل  ديّ تقاد والعتقجب االوا
ن أ ملسو هيلع هللا ىلص النيب خربأ قد، و ن فيهادو تههنم جمد أن أمور نعتقنهم مبي ا وقعم - 

جرين  ألم دائرون بني اد، فهحوا  جرأ ه ل خطئاملان، و أجر يب له صامل هدتاجمل
  ن و ر و أج، فهم مدحوا ه أجر ئ لخطان، واملأجر  نهم له ب مر، فاملصيجواأل

 حال. كلعلى  
من جهة   ضعيف نهاثري موك كذٌب وزور،  همبين  فالاخلت يف روايلب املغا  -

 . ونجمتهدفيه  ، وهمسريي يلقل   ها نزرمن يح والصحه، سند
من بعضهم  ب مغفرة ما صدرا يوجمسن احملاو  ضائللفمن ا هلمهد أن ش ن  -

 ذلك.ح عنه ن صاخلطأ، إ نم
ه  يف  يدخل ف ملاخلال هذا ن ، وأملسو هيلع هللا ىلص يب ة النعافش ب  الناسقّ حم أ اهنهللد ابنشه - 
 ئكة.  ال مالشر هنم ب وأ يسري منهم، زرال نإ
 الله، و ه فته غري لاخم معم آحادهقول  ال يف م،عهاإمج هي يف اإمن لعصمةن اأ  -

   الف.خلا اهذ يفل ندخ
ه،  ن منا ألسنتمة عص حرص علىفلن ا منه، دينىل عصم أيا أن هللا تع نقول: كما  - 

ب،  رح والتثريجلنا ابس الجم فاكهة  ملسو هيلع هللا ىلصيب احلب حابةص جنعل  أن  من هللابذ ونعو 
 .  لناوأموانا  واحنا وقلوبم أبر ديهبل نف

 ابة. صحني الر بيما شجف وضاخلم ن وعدللسااوحبس  وت سكالوب وج - 
ْخَوانِ وَ   لََناِفرْ َنا اغْ ب َّ رَ }وعال:  لكما قال ربنا جإال   لنقو  ال -     َسبَ ُقوانَ نَ ِذيالَّ  انَ إلِِ

  { ِحيمٌ رَ وٌف َرءُ  كَ ب ََّنا ِإنَّ ا رَ و  آَمنُ ِذينَ ال  لِلَّ َنا غِ وبِ لُ  يف ق ُ َعلْ  جتَْ َواَل يَاِن اِبإْلِ 
 (. 10:احلشر)

 ما وقع بني الصحابة من تشاجر؟له حول و الواجب اعتقاده وق ما  .2115
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  لصحابةالقتال الذي بني ارمحه هللا تعاىل عن بد العزيز عسئل عمر بن / 1
مثل أصحاب   ،سايندماء طهر هللا يدي منها أفال أطهر منها ل تلك "فقال: 

  1". لعيون ترك مسهاالعيون، ودواء ا مثل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
هذا حسن "هللا تعاىل: عبد العزيز رمحه  قي معلقًا على قول عمر بنقال البيه

 2 ". ال يعنيه هو الصواب  الرجل عما ت ألن سكو  ،مجيل
هم "ه هللا تعاىل يف املقتتلني من الصحابة: الشعيب رمح لبن شراحيقال عامر / 2

  3.   "دلم يفر أحد من أحبعضهم بعضاً فلقي  ،أهل اجلنة
لصحابة فيما بينهم فقال: ا رمحه هللا تعاىل عن قتال سئل احلسن البصري / 3

اتبعنا،  وجهلنا، واجتمعوا ف نا، وعلموابوغ ملسو هيلع هللا ىلص)قتال شهده أصحاب حممد 
  4 ".فوقفناواختلفوا 
لوا فيه منا وما علينا  دخ أن الصحابة كانوا أعلم مبا"ول احلسن هذا: ومعىن ق

،  ا ا فيه وال نبتدع رأايً منمعوا عليه، ونقف عندما اختلفو تبعهم فيما اجت ن إال أن
   5. "يف الدينري متهمني غإذ كانوا  عز وجل ونعلم أهنم اجتهدوا وأرادوا هللا

أقول "لصحابة فأجاب بقوله: وقع بني ا ا لصادق عمئل جعفر بن حممد اس/ 4 
 6  (52طه:) {َريبِّ َواَل يَنَسى اٍب الَّ َيِضلّ ِكتَ ْلُمَها ِعنَد َريبِّ يف  عِ } : ما قال هللا

 

للقرطيب   قرآن اجلامع ألحكام ال( 69: للباقالين )ص اإلنصاف(، و 136)ص:  للرازي مناقب الشافعي  - 1
 ( 5/394)البن سعد   ربى طبقات الكال (، 16/122)

 .(136)ص:  ه الرازي يف ))مناقب الشافعيذكره عن - 2
  (   303 / 7) لنهاية وا  البدايةذكره ابن كثري يف  -  3
  (  332/ 16)اجلامع ألحكام القرآن طيب يف ذكره القر  - 4
  ( 332/ 16) حكام القرآن أل اجلامعذكره القرطيب يف  -  5

 ( 69)ص:  اإلنصافيف كتابه الباقالين ذكره  - 6
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لي عه هللا تعاىل بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بني محمام أمحد ر قال اإل/ 5
 1".م إال احلسىنما أقول فيه"قال:  ؟ومعاوية

 

 

 ( 18/89للذهيب ) يخ اإلسالم اتر (، 164البن اجلوزي )ص:  ام أمحدمناقب اإلم -  1
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 مسخلاابحث ملا
 1 ة على معنّي ادة يف اآلخر الشه

 ؟ ناس نار للوال ةجلنابالشهادة  يف  سنةهل الأدة عقي ما .2116
،  خاصة ا عامة، وإم ونا أن تكمنة إجلابة لشهاد: فاليفصالت ذلك  يف عقيدهتم

 ملعنّي. أي

 يف هذا املعتقد؟ أقوال العلماءما  .2117
مله جبنة لة بعمل يعبأهل الق  نشهد على أحد منوال": رمحه هللا أمحد قال اإلمام

و له رمحة ناف على املسيء املذنب، ونرج ، و وال انر، نرجو للصاحل وناف عليه
  2 .  "هللا

 انراً، إال من شهد له رسول والأحدًا من أهل القبلة جنة وال ننزل "وقال أيضاً: 
   3 ".ابجلنة   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا
 4". ال انراً و نهم جنة وال ننزل أحداً م":  رمحه هللا الطحاوي قال اإلمامو 

 مة؟العا دةلشهال امثاا م .2118
ل اشكال إهادة ش اله ، فهذ"لنارا يف ّفارلكة، واجلنا منون يفؤ امل" :اولنهلا قمثا
 ها. في

 

 (2/775 )عائض  انصر بن علي   ،م  الصحابة الكراماعة يف اجلهل السنة و ة أعقيد - 1

 ( 1/244) طبقات احلنابلة   - 2
 ( 1/312) احلنابلة  قاتطب  - 3
 (2/537)  لطحاويةشرح العقيدة ا - 4
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 اس؟لنا م مع عموم كما احلُ  .2119
   !ارالن أهل من وال  ،اجلنةهل ه من أأن :هول لق ٌص فال نن ثبت فيهي ملمن 
  قاب.يء العس امل على نافثواب، و الللمحسن  نرجونا نفإهذا  ومع

 ة؟خلاصادة اشهل المثاما  .2120
 ر.  النا لأهن ه مأن، أو نةاجلأهل ن أنه م وامسه نه يعألحٍد بدة هاش لاا: مثاهل

 ؟نيمعن اصة إلنسااخل شهادةال ممكن هل .2121
  نه أ الصحيح نص لاثبت امن ذلك، في بعر الش  صد له الن شهوذلك ملن  ،نعم

ن و مفه أهل النار ن م ص أنهنلن أثبت امو  اجلنة،  لمن أه و هف اجلنةأهل  نم
 ار.لنهل اأ

 ني؟عينم  أشخاصاصة يف خلا دةاالشهال ا مثم .2122
 ًنا: يعيت   نةجللنص ابا له  شهد نمم
ن  بوعّكاشة ، يس بن مشاسقبن ت بواث، نة، وباللشرين ابجلملبرة اشلعا  -

 نة. جلال أه نأهنم م هدشؤالء نفه غريهم،، و نصحم
ة  قب ، وعجهليب وأأيب هلب،  ل: مثنار، لامن أهل  ه نالنص أب ههد عليش ن مم - 

يد  ول، واللبطا أبو  مهي، وعحل نبوعمرو  خلف، نب ةميأط، و معيأيب بن 
،  ونبليس، وقار إ، و وطل أةمر ة نوح، واب، وامرأ هلة أيبأمر ، واغريةملا بن

من  مهنشهد أء نالؤ فه، مهى وغري سمو  من قومري والسامن، اموها ،وفرعون
 ذلك.  ب وصالنص ت و اهنم لثبيعالنار أب أهل
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 ادسالس حث بامل
 1  ءايول ات األرام ق بكيتعل ما

 ؟ انعنو الذا هبملقصود ما ا .2123
  ن لذي اىلعات لياء هللاأو على يد  ري، جتارعش ةمعترب  ةامكر هناك  ه أن ب درايُ 

 عاىل. تمن هللاضل ف وهذا يل،ت الو فااتصفوا بص

 ة؟رام ك   ح طلمبص ملقصوداما  .2124
 شر. ة البادق لعخار را أمق له ن ُيقأبه عباد ملن يشاء من رام هللاكود به إصقامل

 ويّل؟ لابود املقصما  .2125
 فٌ وْ خَ  للَِّ اَل ا لَِياءَ وْ أَ  نَّ إِ  اَل أَ }:ىلعاقال تمني، سل املمن  انن كم كل  وهالويل 

   .( 62نس: يو )  {نَ ُقو ت َّ ي َ ا و انُ وَكَ  وانُ  آمَ ينَ َن الَّذِ و َزنُ ُيَْ  اَل ُهمْ وَ ْيِهْم لَ عَ 

 قدر؟ال ة متفاوتة يف ل الواليه .2126
ان  يب اإلراتمف تكميل الختاب ا قصً ااًل ونمالية كالو اتب مر  لففتخت نعم،

 اىلتعالية هلل و  ا ازدادت لمكى قو وت إياانً  داد العبزدلما افك ى،لتقو وا
 عائه. لدجابة تسواال

 د؟ساالفر و ش ل الهأ ضعها بلعيف  يتال ةارقألمور اخلا ال عنيق اذما .2127
 يق. جل وخمار دل هذه يقا

 مة؟لكراا  بكذق أو  فة صدملعر اس يما املق .2128
 

 . تا والكرام ل املعجزات حو  حبث قيم( ويف هذا اجلزء 11/279)   يةالبن تيمالفتاوى  - 1
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   .  سنةللكتاب واا على هادعين عرض ممالبد 
  دفات ال تعكاشارق واملو خلان م طاناء الشيييد أولى ري عل جيا مليه ف عاًء نوب
 .لكرامات اابب  نم

 ة؟يطان كواشف شي  و أوارق خبد و ما املقص .2129
ة  يفة من الصوفودجل طائ ينن واملشعوذها الكرة و حالس  ندع ريظه ما مثل

، أو  اء ملوا على امش إن و ء ؤاله ، فإن ةاب والسنتفة للكخالملطرق اال صحاب أ
  أو أجوافهم، يف  أدخلوها أو  ا، نها مو ار وخرجنوا الخل أو د ء، وايف اهل طاروا

 .طنيالشيل ااحو أمن فكل ذلك  ،ك و ذلوحنة بور الغائمببعض األ ربواخأ

 خوارق؟ منا يفعلونه ممرة السح  قصدما م .2130
 ق.احلبطال وإ  اطل،الب قصدهم إحقاقم

 ر؟احللس  يةطانشيرق الاحقق اخلو تكيف ت .2131
جد سي نياطلشياوالشرك  الكفر ة إىلثري  كأحوالٍ  حر يفالسا يصل حينما 
  واد حملبته وس اأحدً  نيتع ياطني اللش ، فإن اياطنيش لان نصرة له موال العون

 مورأونه منه من ما يطلب لفعح توحيده بذبا بإليه قرب تي امل ا منوإ يه،نعي
 .ركالش 

 ؟اءوليألمات اانة يف كر س أهل الدة قيما ع .2132
ا  زمً اج اانً يؤمنون إي، أي ومالعم جه ى و هتا عل وإثبا هبا  انيهتم: اإليدعق

 ند مارق على يو اع اخلنو أ ضجيري بع ىل تعاهللاأن  ايً ينصديًقا يقون تويصدق
دة لعالأمٍر خارق  اشفٍة أوكم قد تكون يفة رامالك ههذ نوأه ئلياو ن أء ماش
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وذلك يده، لى عأجراها  ذيال و ه اىل تعهللا  ، وإمنايلذا الو هل رٍ مبقدو يس ل
 رت بات من ظها لثارت سببً ص ةامكر من   ته، فكميولتثبه وشرف لهفض إلظهار

 ه. يى يدل ع

 ؟سهفلن اققهحت ر تظنوي الكرامة،  بلأن يطم سلب على املاجهل و  .2133
هللا   عبدي إمنا ؤمنفاملة، م طلب الكراستقامة الاالالسنة طلب ل أه منهجف، ال
ا  بً ره طل باأخ وتصديقاجره اب زو جتناأوامره و ل بفع عهشر  لىقيم عتعاىل ويس ت

 1القصد.  ك يفر ش ذامة، فإن هلكراطلًبا ل لك ذل فعه ينه، ال أالرض
أغىن  نه أل عال؛ و  جل  لها صً الخكان ا  م الل إل من العمبقال ي اىلعت ن هللا أل

  تقامة ال سا لالالبً ط كنف: )سل ض البع لك، ولذلك قان الشر ع ءكاالشر 
 ة(. مراللكا طالبً 

، تااملكر ل طلًبا بلغرائا ويفعلف كهو ار والالِقف ش يف يعي عض الناسب .2134
   م؟ل فيه فما القو 

لفوا  اخ د ق، و ا على شيءو س ور لياألم ذهمثل ه لبهم يف طس أنف ن نو فيالذين 
 ك.  بذل سنةلال أههج نم
ه مع س بس نفو ُيأ الوحوش، عاشر و يأيف القفار، هم يهيم ن م نرى الواحدف

 لك منذوحنو ه  جوفيف نار ُل اليُْدخِ و ، أنارلْدُخل ايَ  أو ،نيعابلثات واياحل
يف  وخبل رعيف الش ر هذا منكو مة، اكر ل للك طلًبا وكل ذ هذايهنم، و  مهتافاخر 

 قصد ممدوح. وال عية،شر  ةحصل م بال  كللهال فسنل ض لقل، وتعريعلا

 

 (   283/ 2)  للشاطيب  املوافقات  - 1
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 ر له؟همل تظ ممنل ترب أفضع يهللا نله كرامة م من ظهرت له .2135
  يف  غريه منضل أنه أفرامة لكه ايدي  ظهرت علىن ن مو يكأن م يستلز  ال
 .  قوىالتان و ياإل

 لسابق؟لقول اتعليل ا ام .2136
 رات عممراك  فإنم، ولذلك ل س ت املتثبي مةالكرا وعسباب وقأمن  نأ مل نع
 بكر  أيب امات كر   نمر كثأ لك، بالشو  بكر أكمل إيان أيب أن، مع 

يد   لىر عتظه بعيهم ملات  و نيبعلتاا د بعضيرية على ثامات ككر   رت وقد ظه
 عدهم.ان من بيإو ة حابالصيان إبني  نةمقار  ال، و لصحابةا

   ن.اإليال مة وكما االكر  نيب فال تالزم

 ؟يصالعا دعن ةرامتظهر الك  نأممكن هل  .2137
ل  يتكم يف ن عنده تقصريعلى يد م مةتظهر الكراد فق كن،ا ممذه، عمن

 1. ه وتقواهانإي لكمُ   منى يد ل  تظهر عالان، و إليا مراتب

 ؟رامةكور الظهيحه بوضق ت مما سبتفيد نس  ذاما .2138
من  ىعل  يديه لىظهرت ع نيل مضتفل امة سبًباعل الكر أن ال جنب جو ا يهذ

  عض الطوائف ب جعللذي بب اس الو ذا ههولعل  مة،الكر له هذه ا رهمل تظ
 ه،غري ن فضل مأْن يكون لًبا ألك طذلكرامة، و ب الطل  فين حياته يفألفراد ياو 

 ه. قصدب يفخاه و ي يف سعلَّ َفضَ 

 ة؟كرامله   تو وقعل وّفقاملهو من  .2139
 

 (11/323: )البن تيمية  ى الفتاو  - 1
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 :يتآلا لفعن رامة له مصول الكفق عند حو ملا
 مد.  حلكر واالش  ر اكثها إبمل عا  -
 ق.خللل ًعا ضا ا تو هب د ادواز   -

 ق.ة على احلمتقاثبااًت واس زدادوا - 
 . هللا بادع عا ينفعاىل وفيم هللا ت إىله يما يقربها فمل عواست - 
 . طلال البطاوإباحلق  حقاق ة إليل وس وجعلها - 
 عال.   جل و طاعة هللا ىل ع اعان هبواست - 

 ل له؟ اا يُقفماذ ، راممر حأ كرامة يف لاب انتعاسمن  .2140
  ان عدمها له خيبة، وكو مة قة إال نداياحلقيف تزده  مل رامة كلهذه ا أن  ه ل ليقا
 فع.أن

نَ ت َ ِذي آالَّ  َبأَ ن َ ْيِهْم  َعلَ لُ تْ اوَ }ال: جل وعأخرب هللا  مبا ه وهذا حال َخ َسلَ َنا فَانْ تِ ايَ آ هُ اي ْ
ىَل  إِ َد لَ خْ ُه أَ نَّ كِ لَ وَ ا هبَِ  اهُ نَ عْ َنا َلَرف َ ِشئ ْ َلْو وَ .نَ ْلَغاِويا ِمنَ  انَ كَ فَ  نُ لشَّْيطَاَعُه افَأَتْ ب َ ا هَ ن ْ مِ 

  ثْ هَ لْ ُه ي َ ْتُكْ تَ ْو ْث أَ ِه يَ ْلهَ َليْ عَ  لْ مِ حتَْ  نْ ِب إِ َكلْ الْ  لِ ثَ ُلُه َكمَ َمث َ  فَ اهُ َبَع َهوَ ِض َوات َّ رْ اأْلَ 
بُ ِذيَن كَ لَّ ا مِ َقوْ  الْ لُ َك َمثَ لِ ذَ  ْم لَّهُ عَ لَ  ْلَقَصصَ ا ُصصِ فَاقْ ا نَ تِ وا ِِبايَ ذَّ
 . (176  -175: فاعر ألا){نَ و تَ َفكَّرُ ي َ 

 ؟ملؤمنا على  الءمن البجانب امة فيها لكر ن اول أبلقكن ال ميه .2141
  ه رب عبد الليتق فله، ابتالٍء  عا نو فيه  الويل ديى يل كرامة عظهور الف ،عمن
مة  ار كه الهذن كو مة، وال تستقامراتب اال يف قيت ول  شكره و من محده  يكثرلو 

 لق.خلا على يهلعاوت حقرفضه لل و غروره، و  هلتكربّ  سبًبا

 ن الدجل؟ ة عرام الكبنيفريق التجب واهل  .2142
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،  سحرةن والاكهال قمع خوار الناس  عضبى عل  تشتبهد مة قكراألن النعم، 
بني   ق ر فالن فو ر ن يعيلثقات الذلم اعلا هللى أع األمر عرض  ه البد مننفإ

 لفجرة. ا ()دجلق رياولياء وخمات األكرام

 ؟كذبالصدق عن ال بني قريفلتوا اءل للعلماذا السؤ ه يةا أمهم .2143
امة  عي الكر دّ يد ه قوألن ر،ظواهال عض هذه ت ببامي قد يغالعن ظهر أب ت مهيتهأ

وكذا، كذا ب تفوش، وكذاذا وككأيت  ول: إين ر ق، فيعواهيف د ب اذو كهمن 
 ك.يف ذلهو كاذب و  !اكذو  ذاكيل   لوحص
 صل.حسي ذيال لد والضالاع الفس وقّ فت ماء،ل ل عن العز عمر مبألا خذفإذا أ

 لماء؟ العلى مر عاألعرض  جوبى و علالدليل ا م .2144
ىَل  إِ  هُ ّدو رَ َلْو ِه وَ َذاُعوا بِ  أَ ْوفِ اخلَْ  وِ أَ ِن اأْلَمْ   ِمنَ ْمرٌ أَ ْم اَءهُ جَ َذا إِ وَ } :تعاىل قال

 . ( 83:ء ساالن)  { ُهمْ ن ْ ونَُه مِ ِبطُ تَ نْ سْ ِذيَن يَ  الَّ هُ مَ لِ ُهْم َلعَ  ِمن ْ اأْلَْمرِ  يل و أُ  ىَل َوإِ  لرَُّسولِ ا

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص نيبع دعوة الء موليااأل منقعها وو  مةاكر القة الع ام .2145
؛  ملسو هيلع هللا ىلص  بينا ن ة دق نبو ى صعل  يلدل ياء هيولي األأيد ىرج عل خت يتت الاماالكر 
بيله  تبع س من به واآ نم م هللا ر أك ابعته، فإذف متاال تخلف اب تامة ختر الك ألن
ق  دصال كل  قاده صنوأ هللا،  ول من عندرس نهلى أعا دليل ذهفه، ثر أ فىواقت

ا  مل هللا  ضاه ير ال  ابً لنبوة كذه لكانت دعوالو  ، إذ ( هللارسول ين إ ): يف قوله
 ت.اامه الكر هذ ثلمب عها أتبهللاأكرم 

 ح؟حيالص نقلل  ثبتت ابت اليتاماكر ى العلدالة للة اما األمث .2146
 ها:بعض ىثلة عل مألامن و ، ا كثرية جدً   ثابتةرامات الكلا
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 ال، قيقةصدالمرمي يفة عفال التقية أة ر امليد  لى عاىلتع هللا ما أجراه  -
 َّنَّ أَ  ميَُ  َمرْ َل ايَ ا رِْزقًا قَاهَ ِعْندَ  َوَجدَ  بَ رَاحْ اْلمِ  ايَّ رِ كَ َها َز ي ْ َعلَ  َخلَ لََّما دَ كُ }:تعاىل
  آل ){بٍ َساحِ  ِبَغرْيِ ُء اَيشَ  َمنْ  قُ زُ رْ ي َ  اللََّ  ِإنَّ للَِّ ِعْنِد ا نْ  مِ ُهوَ  َلتْ ا َهَذا قَ َلكِ 
 . ( 37ن:ار عم

ت ر ش بُ  دإهنا قف ،ملسو هيلع هللا ىلص براهيمإ هللا نيب رأة ام سارة ى يد  عل تعاىل هللا راه أجما  - 
ٌة  ئِمَ اُه قَ رَأَتُ َوامْ }:اىلعت قالها، ل لد مثجوز كبرية ال يع ية وهوالدابل

 .  (71د:هو ) {ُقوبَ عْ ي َ اَق ْسحَ اِء إِ رَ  وَ نْ مِ وَ  َحاقَ سْ ا إبِِ اَنهَ رْ َكْت فَ َبشَّ حِ َفضَ 
 ليهمعت طبقان ماينح ثالثة، ال رالنف يثحد يفمر بن عا عنثبت ما  - 

أمر  رج عنهمم وف هلهللااب تجفاس ،هلما أعم تعاىل بصاحلدعوا هللافالصخرة، 
م  الحهى ص  هلم عل تعاىل هللا  ة منامكر ا  سان، وإمنإن  ة، بال فعلر خالص ذهه
 (. 2743مسلم )و (،  2333خاري )واه البر  .احلةلص عمال األا ههبذوسلهم تو 

ذ فالة إ رض شي أبل يرج بينما " :ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا رسو  قال: قال رة يهر  ن أيبع  -
ه ءارغ مأففب حاس الن، فتنحى ذلك الديقة فح: اسِق ة سحاب يف اتً مسع صو 

اج الشر  تلك  نم ةجر ا شوإذج هي أذانب شرا  ذا، فإرةفانتهى إىل احلٍة َحرَّ  يف
اته مبسح ملاءول اُي ديقة حل قائم يفجر  ذاء فإاملا عبفت عبت املاء،استو  قد

، ةلسحابا ع يفالذي مس ، االسمنالل: فا؟ قمسك  ما اهللا بدع اي ه:لفقال 
اب صواًت يف السحعت ين مسإ ال:ق مسي؟ا نع ينت ألس بد هللا ملَِ عه. اي لفقال 
  إن  فيها؟ قال:تصنع ا فم مسك ابن، الف ة قيحد سقِ ا ا ماؤه يقول:ذه الذي

د ر وأه لث ثايلي، وآكل وعبثلثهصدق فأت هانرج ما خظر إىل منأ ينا فإت هذل ق
 (. 7941)  سلمم ه روا   ."ه ثلثفيها 

 لو س ر  د عنانَ ر كا ش بن ب بادحضري وع ن أسيد ب أن  ك لان معن أنس ب  -
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فجعال ا، دمهأح أضاءت عصارجا خ ااء حندس، فلمظلم ليلة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
   .(12980أمحد )  واهر .  خرآلاا عص أضاءت ا تفرقا فلم، ها ئو ن بضاشيي

 نكان من أحس أنه   ري حضبن د ن أسيع  دسعي أيب حديث ويف - 
 ىيط وُيمربو  س يلقرة وفر برة الو س يلةلت قرأف آن، قال:  ابلقر واتً س صاالن
، بين ُيىي اّم إاليل هما ت مولةً، فقالت جه، فجمنيب قر ع طجين مضبا

 مث ،بينا  إالهمّ  يلقمت ليس ت الفرس ففجال أتر ق ، مثسر فلافسكنت 
 نبل مقتاملصابيح يها ف ظلةالئة هي ك  شيءذا فإسي، ت رأفرفع فجالترأت ق
ربته  فأخ ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا ىوت عل دغ بحتصأ لماف  ين فسكت،ء، فهالسماال
ّم  يس يل هت ل، فقملفرست االجد قرأت فلت: ق(. فقىيُي ابأ رأ) اق :لافق

  ليس  تقمف سر لفا فجالتت أر ققلت: قد ُيىي(. ف أ أابقر ا) قال:ف .ينإال اب
  فرس ال تفجال ت: قد قرأت فقل  (. ىيُي أابأ ) اقر ل: قا. فابين إال ميل ه

  كة ئاملال ك ل ت )قال: . فينفهالمصابيح  فيها ةلّ الظ ئة كهيا  رأسي فإذفرفعت 
 .  ( مظرون إليهلناس ينح األصب  تصبحىت ح ت ولو قرأ صوتك،ًوا لدننت د
  ن قطفكل مأي ان ك  نهفإ، اً سري أ نملا كا ايب خبيب للصح صلحا م - 

       إايه. رزقه هللاا رزقً  إال نيد، وما كااحلد ق يفوثمل نهة، وإمثر ة مبك وما عنب،
 ( 4086) ري ابخال  هوار 

ايت تتلى آ يف  هتا نزول براء نا، مأرضامهو  هما  عني هللا رض لعائشة لا حصم -
 ح.الصحي يفث  حلدياو  ،ةوم القيامىل يإ
بن ان ر مع يلقال  ول: يقهللادعببن  طرفم تعمس "ل قال:الهن عن محيد ب - 

  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا إن رسول ه،نفعك ب ن ي أى هللايثًا عس ك حد  أحدثإين" :حصني
ه، ولقد   رمُي آنيه قر ف  زل ينوملت ما ه حىتعن هومل ين مرةعلج واحلبني ا عمج
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د  اع همسك فلما تركتت أ اكتويا مفل  - ةكئاليعين امل -يَّ ُم َعلَ لَّ سَ يُ  كان
 (. 1226)  مسلمه او ر  . "إيل

صه على الطاعات، مع  ر حو بني معيشة النيب ملسو هيلع هللا ىلص البشرية، ط يف نربك .2147
 ؟اخربه  وينشرون  وقوع الكرامات هلميرجون أولئك الذين  

ما لغيب إال م اأن يربأ من دعوى الغىن والقدرة وعل  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص سبحانه هللاأمر 
َغْيَب ُم الْ لَ َوال أَعْ   أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن اللِّ ل الَّ قُ } :ىلوتعا علمه هللا سبحانه

لك كانت ذ، ول(50:األنعام){ ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ  َوال أَُقوُل َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبعُ 
عطي من شرف م مع ما أاهتاته وسريته جتري كبقية عادات البشر ومألوفحي

  1. املنزلة
 ،رضاأل له  مل تطوَ و إىل املدينة مل يطر يف اهلواء  ملسو هيلع هللا ىلصدما هاجر عنالحظ أنه نو 

؟ ألن هذا هو  اذاوإمنا سار كما يسري أي راكب ويقطع املسافة يف تسعة أايم، مل
كونية اليت أودعها هللا يف اخللق، ى السنن الل الناس ع األصل، األصل أن يسري

ويسعدها أن   ،حمكمًا على قانون ائر الكون سؤذيها أن يكون الناس يرة ولكن كث
  2.يش يتصرفون بهلدراو جملاذيب واايكون هذا القانون بيد 

طريق مث طريق السنة واإلتباع،  وتبقى احلقيقة أن االستقامة على طريق اهلدى،   
هي عني الكرامة، فإن حصل االستقامة هذه  هم إبحسان،عة ومن تبالصحاب

ملؤمن صادق فهذه جيب أن    بحانه وتعاىلس من هللا العادة إكراماً ذ خرق عدئب
 .3بحانه على ما مّن به عليه سها ويشكر هللاعخيفيها وال يذي

 

 (  248/ 2للشاطيب )  اتافقاملو  -  1
  (  72)ص:  مود زكي جنيب حمل  ثقافتنا   - 2
 (65:ص  )  ا حملمد العبدة، وطارق عبد احلليمورهنشأهتا وتطفية الصو  - 3
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 ابعث الس املبح 

 1 ءالرب  االء و ابلو لق تعيا م

 ان؟عنو لذا املقصود من ها ام .2148
  من ه، و يالونو حق أن حنبه يستة فيمن يعالشر  عدقوالا ةرفعه هو مب داملقصو 

 جره.وهنضه نبغ

 ؟ لغة لرباءصلح الوالء وا ف مما تعري .2149
لصلح، اجر اثنان فيدخل اثلث بينهما ل: أن يتش يباكما قال ابن األعر   ،ةاملواال

 .الن فالانً: إذا أحبهه. وواىل فيأو ُياب ويكون له يف أحدمها هوى فيواليه
نعم،  الك، والسيد واملمجاعة كثرية، فهو: الرب، وامللى واملوىل: اسم يقع ع

،  دالعم، واحلليف، والعقيواحملب، والتابع، واجلار، وابن عتق، والناصر، وامل
ى . ويالحظ يف هذه املعاين أهنا تقوم عل والعبد، واملعتق، واملنعم عليهوالصهر، 

 2. واحملبة النصرة
نزه رِئ إذا ختلص، وبَرِئ، إذا ت: بَ تعريف الرباء يف اللغة: قال ابن األعرايبو 

اللِّ  رَاءٌة مِّنَ ب َ }  :ه قوله تعاىلئ: إذا أعذر وأنذر، ومنرِ وتباعد، وبَ 
 .3أي: إعذار وإنذار (1التوبة:) {َوَرُسولِهِ 

 

مد  حمل، لرباءالوالء وا(، 51-49بن حممد بن عبدالوهاب )ص بن عبدهللا ان لسليم ، ن أوثق عرى اإليا - 1
 عصام بن عبد هللا السنان ،   يف الكتاب والسنة اءحقيقة الوالء والرب خمتصر حطاين، قلا

 .(294)ص  القاموس احمليطنظر: وا (،986-985/ 3ر )البن منظو   العرب لسان  - 2

  (    8/ 1)القاموس احمليط(، و 1/183)  العربان لس  - 3
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 لوالء والرباء يف املصطلح الشرعي؟ما تعريف ا .2150
ع احملبوبني ن مالنصرة واحملبة واإلكرام واالحتام والكو  هيو لوالية امن : الءالو 

َن الظُّلَماِت إِ  الَِّذيَن آَمُنوْا خيُْ الّلُ َويلّ }:ظاهراً. قال تعاىل يَن ذِ ىَل النّ ُوِر َوالَّ رُِجُهم مِّ
َن النّ واْ أَْولَِيآُؤُهُم الطَّاغُ َكَفرُ     .1( 257البقرة: ) {ُلَماتِ ىَل الظّ وِر إِ وُت خُيْرُِجوهَنُم مِّ

 2.نواايلوال واألفعال واإليهم وإظهار الود هلم، ابألقرب فمواالة الكفار تعين التق
 .ر واإلنذارعد واخلالص والعداوة بعد اإلعذا: هو البالرباءو 

 اء يف حياتنا؟والء والرب لما معىن ا .2151
عد، والوالء عداوة والبُ لالبغض واهو  :والرباءاحملبة واملودة والقرب،  هو :الوالءمعىن 

 .جلوارحظهر مقتضياهتما على اللسان وان توالرباء من أعمال القلوب، لك
االة  وأصل املو "ن بن حسن آل الشيخ: يخ عبداللطيف بن عبدالرمحش يقول ال

جلوارح ما  ينشأ عنهما من أعمال القلوب واض، و ة البغداحلب، وأصل املعا
نس واملعاونة، وكاجلهاد واهلجرة،  لنصرة واألاعاداة كيدخل يف حقيقة املواالة وامل

 3".لاألعما من وحنو ذلك 

 حياتنا؟ء يف االء والرب الو   يةضاجب حتقيق قهل و  .2152
ن ن أاوالبغض، فإن أصل اإليإن الوالء والرباء اتبعان للحب وحيث  ،معن

 4.هض يف هللا أعداءه وأعداء رسل  هللا أنبياءه وأتباعهم، وتبغحتب يف
 هر معقض الظانات منر ، واحلذلمعالقول لل ن خمالفة م ذراحل جبذ واإ

 

 ( 422:)ص  يدوحتاب التيسري العزيز احلميد شرح كت و (، 403)ص  شرح الطحاوية - 1
 .(145:لنعيم ايسني )ص  اإليان كتاب   - 2

 ( 2/157)  الدرر السنية - 3

 )1/98)دي بدالرمحن بن سعللشيخ ع السعدية  الفتاوى  - 4
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به  ُيا ل معه مبعامنت ن، وماًنا وظاهرً ابطعد تباالاصلة و املفمن د بالفطن، لباا
 ىل. اتع هللا

 ؟يمر شرعأ ل هذاه .2153
أولياء الرمحن  بني ريقا نزلت للتفإمن ةلشريعا إنفعة، ريالش  را مداعم، فعلى هذن

 طان.يش لا عن أولياء
اىل يف وو  من أحب يف هللا، وأبغض يف هللا "قوله:  س عن ابن عبا وقد ورد

طعم اإليان وإن   عبدهللا بذلك، ولن جيد  ةفإمنا تنال واليهللا، وعادى يف هللا، 
مؤاخاة الناس   صارت عامة دومه حىت يكون كذلك، وقكثرت صالته وص

 1".شيءوذلك ال جيدي على أهله  على أمر الدنيا،

 ؟بني الناس تمييز لا  ةر أبمهيقريتذا الة هدلأ ام .2154
 : نهام ، ثرية ذلك كيف صو نصال

 َياءْم أَْولِ ن ْهُ  مِ واْ ذُ خِ تَّ ت َ  َواء َفالَ سَ وَن نُ و فَ َتكُ واْ َفرُ ا كَ َكمَ   ُرونَ فُ كْ ْو تَ لَ  ّدواْ وَ :}اىلتع الق -
ُوُهمْ دجَ  وَ ثُ يْ حَ  وُهمْ لُ ت ُ ق ْ اوَ  ُخُذوُهمْ ن تَ َولَّْوْا فَ فَإِ  للِّ  َسِبيِل ايف وْا رُ جِ ا هَ  ي ُ َحىتََّ    َوالَ  متَّ

 . (89ساء: نال){ اِصريً نَ  الَ وَ ا ي  لِ  وَ ُهمْ ن ْ مِ  واْ ِخذُ تَّ ت َ 
 ْعضٍ ب َ  َلىُه عَ ضَ عْ ب َ  ِبيثَ  اخلَْ لَ عَ ِب َوجيَْ ِمَن الطَّيِّ  يثَ بِ اخلَْ  اللَُّ  زَ ِمييَ لِ :}ىلتعا قال -

 . (37فال:األن){  نَ خْلَاِسُرو ا ُهمُ َك ئِ أُولَ  مَ نَّ َجهَ  يف  هُ َعلَ فَ َيجْ  ًعا ي مجَِ َمهُ َفرَيْكُ 

 ؟ يف قلوب الصحابة  على تثبيت هذه القضيةالنيب ملسو هيلع هللا ىلص حرص هل  .2155
  :يق هذا األصل العظيملى حتقيبايع أصحابه ع ملسو هيلع هللا ىلصن النيب كا  دوقنعم، 

 

     ( 63)ص: اإليان (، والعدين يف 1/406) ر الصالة تعظيم قد  ي يف املروز  رواه حممد بن نصر  - 1



716 
 

اي  "وهو يبايع، فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النيب  قال: لي جبدهللا الفعن جرير بن عب
أابيعك على )  :العلي فأنت أعلم ق  أبسط يدك حىت أابيعك واشتطهللارسول 

 (. ملشركنيزكاة، وتناصح املسلمني، وتفارق ايم الصالة، وتؤيت ال أن تعبد هللا، وتق
 .صحيح  : ن النسائيصحيح سنوقال األلباين يف  ،  ( 7/148رواه النسائي )

يتك حىت حلفت أت يم عن أبيه عن جده: " قلت اي نيب هللا ماكهبز بن ح نعو 
ال آتيك، وال آيت دينك، وإين كنت امرءاً أ -ألصابع يديه  -أكثر من عددهن 

ك ا بعثأسألك بوجه هللا عز وجل مبين إال ما علمين هللا ورسوله، وإال أعقل شيئاً 
؟ قال: أن تقول: مت اإلسالايآلت: وما ، قال: ق(ابإلسالم)ربك إلينا؟ قال: 

 الزكاة، كل ل وختليت، وتقيم الصالة، وتؤيتوج أسلمت وجهي إىل هللا عز)
مشرك بعدما   م على مسلم حمرم، أخوان نصريان، ال يقبل هللا عز وجل منمسل

وقال األلباين يف  (، 5/82النسائي )رواه  (.املشركني إىل املسلمني أسلم عماًل أو يفارق
 .: حسن ائي سنح سنن الصحي

 ميان اإلنسان؟ إ ما موقع هذه القضية يف  .2156
ُهْم يَ تَ َولَّْوَن  }  :حانهكما قال سب  والء والرباء شرط يف اإليان،ال إن ن ْ تَ َرى َكِثريًا مِّ

ُهْم الّلُ َعَلْيِهْم َويف اْلَعَذاِب  َسِخطَ هَلُْم أَنُفُسُهْم َأن  َفُروْا لَِبْئَس َما َقدََّمتْ الَِّذيَن كَ 
لَِياء َولَ ِكنَّ َكِثريًا أَوْ ختََُّذوُهْم َوَما أُنزَِل إِلَْيِه َما ا ْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن اِبهلل والنَّيبِّ ُدوَن َولَ لِ َخا

ُهْم فَاِسُقونَ  ن ْ  (84-83ائدة:امل) {مِّ

 ؟قةالساب اآليةمن  هذا احلكم تقرير ما قول العلماء يف  .2157
نه إذا وجد الشرط، أية تقتضي ط ر ر مجلة شفذك"ل ابن تيمية عن هذه اآلية: اق

َلْو  وَ }  :شروط، فقاليت تقتضي مع الشرط انتفاء املال وجد املشروط حبرف )لو(
ن اإليافدل على أن  {أَْولَِياء زَِل إِلَْيِه َما اختََُّذوُهمْ َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن اِبهلل والنَّيبِّ َوَما أُن
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واختاذهم أولياء يف  ع اإليانمت ، وال جير ينفي اختاذهم أولياء ويضاده املذكو 
ان الواجب من ن اختذهم أولياء، ما فعل اإلين مالقلب، ودل ذلك على أ

 1". هيان ابهلل والنيب وما أنزل إلياإل

 اء؟ ء والرب مهية قضية الواليف بيان أ ما تقرير العلماء  .2158
 ماين أو يقفهل يتم الد":  بن حممد بن عبدالوهاب عبدهللال الشيخ سليمان بن اق

إال ابحلب يف دين هللا كر علم األمر ابملعروف والنهي عن املن د، أو اعلم اجله
لى داة يف هللا واملواالة يف هللا، ولو كان الناس متفقني عيف هللا، واملعا والبغض

بني احلق والباطل، قاانً اوة وال بغضاء، مل يكن فر طريقة واحدة، وحمبة من غري عد
 2". محن وأولياء الشيطاناء الر ي بني أولالو الكفار، وال بني املؤمنني و 

علم أن هللا سبحانه  فار واملشركني فافأما معاداة الك": د بن عتيقخ محويقول الشي
ليس يف   ّرم مواالهتم وشدد فيها، حىت إنهوتعاىل قد أوجب ذلك، وأكد إجيابه وح

ب و جكم بعد و ه من األدلة أكثر وال أبني من هذا احلحكم فيكتاب هللا تعاىل 
 3". هرمي ضدوحت ،التوحيد

ق  التفرينيف و التص كعوة لرت لدوا ،يةلقضا هذع هيي متيريد  من مع قولما ال .2159
 ؟ نيملاملس  نيب

طىء  خم تطبيقها فهو ن يفوِّ هيلتها، أو ه الفروق وإزاهذييع مت الذي يريد  
 .ألعظمي اصود الشرعقللم دمامصو 

 

 ( 14ن البن تيمية ) ص:ااإلي  - 1

 .(38: )ص  ن ثق عرى اإلياأو  : سالةر  - 2
 ( 363)ص  التوحيد ضمن جمموعة   ،ملرتدين وأهل االشراك مواالة ا  النجاة والفكاك من - 3
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 ؟ طأخلاا  ذهمنه وقع  كيف .2160
 عديدة: مور أ نماإلسالم  بح يف كذب الو  اخلطأنه م قعو 
 يفه كلريبوناهنم  أحضيف ارمتى  قد اه ر ن مث  ة،ر فالكمن  لرباءة ي اّدعا يحينم  -

 ه.دعوايف إذا كاذب  هوف ،اشاءو 
 علىم هلديهم ومقدّ ، مهتحلضار  يمد منه التعظمث جن م،هنالرباءة ممن يّدعي   -

 ه.وادعيف ب اذكو  هفسنة وال ب لكتااهدي 
 وننيلق استبعدً وم نب،جا قوانينهم يف كلّكم ُي ومنهم وه ةءارب العي دّ ي من - 

 عواه. د اذب يفك  فهو عةشريال
م  اهتداياهتم، وعوكياهتم وخصوصسل يف  هلمهو متشّبه و  همنماءة لرب ي ان يّدعم - 

 ة.عريفة للش القاليدهم املخوت
 مهور أميف م هبمّثل تت أنم سالإلا ةأم نيد مو ير ههم و ناءة ملرب ن يّدعي ام  -

 ذلك. غري، و اه هو كاذب يف دعو مة فاعلااخلاصة و 

 ؟طنلبااهر وا الظٌل بني اصاء اتلرب وا ءالالو ة يض قل يف ه .2161
طنية فقط،  فة ابطعا وال، وال هليس كلمة تُق اءالرب أن م مما سبق فهفن ،نعم

هو  ف اءلرب ا راث آ ه حجوار على  ظهرت  ، فمنطنَ اهُر الباظق الصدين البد أل ب
 د.رصافاهلل له ابمل وَلهق هُ خالف فعل  نمو  ه، عواد يفصادق 

 الء.لو ة ايقضق بعلتي ما ل: و سم األالق

 ن؟والعنهذا ا ود مناملقص ام .2162
 .الء واحلبلق بقضااي الو تعما يط و بيان ضواب بهد صقيُ 
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 قاد؟تاالعء المطالح عاصف الوالء يف تعري ما .2163
 ة. ب احملو  صرةلنوا ضداعالت : هوحصطاليف االء الوال

أصل  و  ،: احملبة والقرب ، وأصل الوالية ضد العداوة "والوالية :بن تيمية اقال و 
، يَّ مسي وليًا من مواالته للطاعات  : إن الولقد قيل: البغض والبعد. و العداوة

 : هذا يلي هذا أي يقرب ال، فيقالقريب ، والَويلّ ول أصح، واألأي متابعته هلا
    1. منه"

 القول؟ ا هذدليل ا م .2164
  ، ( 71وبة:لتا){بَ ْعضٍ اُء يَ ْولِ أَ ُهْم ضُ بَ عْ  تُ َنامِ اْلُمؤْ وَ ُنوَن مِ ُمؤْ لْ اوَ :} تعاىل ل هللاو ه قدليل 
 .ون داضتعوي يتناصرون  أي:

  البخاري  ه روا .(اعضً ب هيشد بعض انكالبني مؤمنل ل مناملؤ ) :ملسو هيلع هللا ىلصومنه قوله 

 . عهأصاببني   ملسو هيلع هللا ىلصك بّ وش ، ( 2446)

 ؟يث السابقديف احل ملسو هيلع هللا ىلص النيبحركة  نم دافتس ذا يُ ما .2165
  د اضالتع وهذا ،ةنصر ضد واللتعاود اوج على يلدل ملسو هيلع هللا ىلصنه م بيك التش  هذا
 ة.ثري ضيات كه مقتاصر ل تنوال

 ت؟اراعوش ء جمرد كلماتالو لاهل  .2166
الدعوى   ق ف صدخيتل  بل فقط،نية طعاطفة اب أو  ،القء كلمة تُ ال، ليس الوال

وتقوى   األصدق، هوثر ففيه أك راثآلات كان  منف  ر،آلاث ف ظهور اال ختاب
 ء.  الالو  رادي ماليت هقلب  ال يفاليت بةيت احملو قما ر كل آلاثا هذه

 

 ( 11/160)  :اوى جمموع الفت - 1
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 ء؟يف صدق الوال ،انتامال تعا و حياتن عي يف الشر  لهمثا ام .2167
 :دعواهللدالة على صدقه يف  ناوتعامالت مثلته يف حياتنا ن أم
 .  ر لهتيس مبا ي مننيينصر املؤ  جنده، و نينمؤ والء للماليّدعي  من - 
 . اعهمدخغشهم أو  نيبتعد ع وهو ء هلماللو ا يّدعمن ي - 
 .دوهمع يهمعني عل ي ، والمسلمهي وال مذهلخيال  وهو هلمء لوالمن يّدعي ا - 
 . حهمر لفويفرح  هنم،ز حلن رهم، وُيز يهتم أبمو  وهو هم،ءوالعي من يدّ   -

والدعاة  والعباد اءلعلما من ىل عات هللاياء ولأ ذي يؤ ال هلم وهو الءيّدعي الو  من - 
  .نيصاحلالو 

 ؟مّنا  هللا ه ديريالذي  ءوالا الم .2168
اع الوالء نو ه أذفه اده املؤمنني،بعلو  ملسو هيلع هللا ىلصه لو لرسوعال و جّل  ء لهو الواله
 ع.  رو ليس مبش ها فاعدا عة، ومشرو امل

 الء؟الو  مسيقما ت .2169
   :مانس الوالء ق

 . هب ورٌ مأم أي، وعمشر  والء - 
 نه. عيٌ نه، أي موع ممن والء  -

 قسيم السابق؟الت وضيح ت ما .2170
  ده ابلع الوالء، و ملسو هيلع هللا ىلص رسولهوالء للواىل، ا تعهلل الءو الو ه وع:ملشر اء والال
 نني. مؤ ملا

 م من الوالء؟قس ال اهذ ما دليل .2171
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  اَلةَ صَّ لَن اِقيُمو  يُ نَ يذِ الَّ  وانُ آمَ َن يَوالَّذِ  هُ َوَرُسولُ  للَُّ  امُ كُ ا َولِيّ ِإمنََّ } ىل:اتعه له قولدلي
 .  ( 55:ةداملائ) {  ونَ عُ اكِ َة َوُهْم رَ َكاالزَّ َن ُتو يُ ؤْ وَ 
يها  ونف فيما ذكر فقط  يةواللا رحص نه جيبأي: أحصر، هي أداة  اإمن له:و قف

  هللا ، وهم: ءم ابلوالهه إليوجتالذين ي نال حددت  ةريية الكاآلا عداه، فهذه عم
 .او منآذين ، والملسو هيلع هللا ىلص له و س، ور تعاىل

 . اىلهلل تعء  واللاًل: او أ

 ؟ءة الواليف قضي يسيةالرئاألسس  ام .2172
 ة.ب والنصر احل ء:لوالا ةضيق ة يفيس س الرئيساأل

 تعاىل   هللايف  باحل األول:  ساساأل

 ب؟انركن يف هذا اجلالهذا ية ما أمه .2173
بعد ه يل ين عي ينبالذ ياألساس ههو عمود لء، بواللوفر يف ايتن بد أال بّ احل

لب قره القه وممكانا احلب ذوه ، بهذا احلع وابتوالء و لا اذهم ز لوا ذلك 
  ن اك لح، وإالجلوار على اهر آاثره تظ أن بد ال هأن ال، إ ةفن العاطا هو مكي الذ

 .  ءً وزورًا وادعا كذابً 

 ؟ابقضيح القول الس تو ما  .2174
  للمؤمنني ة بواحملوالء ال يعلذي يدّ االقلب، ف ون يفيك  تأثر مبا ت أنبد الح ار اجلو 
ان، هعن الرب جمّردة واه ن دعال تكو  حىت ،وىه الدعهذاق ديت مبصن أيأ بدفال

ا  هب ينونععمال، ن األارح معلى اجلو  هر ظي و ماه  اقهديصذي لارهاهنا بو 
 ضيات الوالء.تمق
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 ء؟احلب يف الوالة أمهيما  .2175
  نحق معال أل و ج عة، فهويعدة الشر اين وقلداهو أساس  اىل تعهللا احلب يف

عّبد  حمبة ت وعالجل  وحمبته ،رهاو ص وخمتلف، هلااكل أشكبة الاو مله ابوجه إلييت
 هلل ءوال ن يقومكن أال ي ، أي: أنهءاللو ان اكر أن من رك ىلحبه تعافباع، اتو 

ل جيب ب ب،احل اهذن م بدو إسال، بل ال يقبل با احلهذ قىل بدون حتقياتع
 ب. كل ح  اىلعتبه هلل حأن يفوق  ملسلما ىعل 

 بق؟اس ال  قريرليل التد ام .2176
 اللَِّ  َكُحبِّ   مْ هنَُ ّبو ُيُِ  ادً ادَ  أَنْ ِن اللَِّ و ِمْن دُ ِخُذ يَ تَّ  نْ نَّاِس مَ ال نَ َومِ }ىل:عات قال  -

 . (165البقرة:){   للَِّ  ا َأَشّد ُحب   وانُ مَ آ ينَ الَّذِ وَ 
ُ ا يت أيَْ  فَ َسوْ فَ ِه ينِ ْم َعْن دِ كُ نْ مِ  دَّ ْرتَ ْن ي َ مَ ا و َن آَمنُ لَِّذيَها ا ي ّ اَي أَ }:عاىلت الوق  - للَّ

ِبيِل  يف سَ  ونَ دُ اهِ جيَُ  رِينَ َكافِ ى الْ زٍَّة َعلَ أَعِ  نيَ نِ مِ ؤْ اْلمُ  ىَعلَ ٍة أَِذلَّ  ونَهُ ُيُِبّ وَ ْم بّ هُ ُيُِ  مٍ َقوْ بِ 
 { مٌ يلِ ٌع عَ  َواسِ للَُّ اوَ  اءُ َيشَ َمْن  يهِ  يُ ْؤتِ اللَِّ  ْضلُ فَ   َذِلكَ مٍ ئِ اَل  ةَ ْومَ َن لَ اَل خَيَاُفو وَ  اللَِّ 

 . ( 54ة:املائد)
 ُكمْ تُ ريَ َوَعشِ ُكْم أَْزَواجُ ْم وَ كُ نُ اوَ َوِإخْ  مْ كُ ُؤ انَ ب ْ َوأَ  ُكمْ  آاَبُؤ انَ  كَ نْ إِ  ُقلْ :}عاىلت لاوق - 

 ِمنَ  مْ كُ يْ لَ إِ َحبَّ أَ  اْوهنََ ِكُن تَ ْرضَ َمَسا وَ  اَدهَ اسَ كَ   ْونَ شَ جِتَاَرٌة ختَْ وَ  وَهامُ  اْقَتَفْ تُ الٌ وَ مْ أَ وَ 
َم ي اْلَقوْ يَ ْهدِ  اَل  اللَُّ وَ  رِهِ مْ أبَِ   اللَُّ أَيْيتَ  ىتَّ حَ وا بَّصُ َفتََ  يِلهِ بِ  سَ  يف ِجَهادٍ وَ  هِ ولِ َرسُ  وَ اللَِّ 

 . (24ة:ب لتو ا) { ِقنيَ سِ ْلَفاا

 ب؟ذا احلهما مقتضيات  .2177
 ه: من مقتضيات

 مه.وتعظي هنحاسب هري قو ت  -
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 إليه.  اإلانبة، و توكل عليهلاو  عال،جل و  د وحيتابل إفراده  -
  ع مجييف ه إليوء ، واللجيان بهواإل ،هالوجوه لب و قلو الم السوإ ليه، حاكم إتال - 

اًب،  اجيااًب أو استحبإع ئشرالا من ويرضاهه ُيبمبا  تقرب إليه، والاؤهجور  ر،و ألما
 وعة.ر ش املكر لذ ا عنوا ره أبكثار من ذكاإل و 

 ا. ياهتومقتض ارهاثِببد له ه والتعفاتأمسائه وص ةفر مبع عليه، ّرفعالت اإلقبال على -

 . : النصرة انالث ساسالا
 ء؟ الو يف ال نلثان اما الرك .2178

يوايل يف هللا  يلذالم س ملى اجيب عل ي ، أوعال ته جلنصر  ين هواثالن كلر ا
 . بهُي وماعاىل ينصر هللا تن عاىل أت

 لُنصرة؟ راد ابملاا م .2179
دفاع  لوا ه،ابنصر كتو ر، و ظرك احملأمور وتاملعته بفعل ير ش تباعره ابصا ناد هباملر 
يت  لاس فو نال هوات ش وترك ، هل سبييف اجلهاد ، و ملسو هيلع هللا ىلصله و برس ناي، واإلينهن دع
 ك.لذ غريائه، و ليأو  ونصرةاها، يرض ال

 ليل هذا الركن؟ دا م .2180
  يُ ثَبِّتْ ُصرُْكْم وَ نْ ي َ  اللََّ  ُرواصُ نْ آَمُنوا ِإْن ت َ يَن ذِ الَّ  ا هَ ي ّ أَ اَي :}  جل شأنهقال هللا  -

 (7:مدحم) {مْ كُ مَ اأَْقدَ 
  ونَ غُ ت َ ْم يَ ب ْ اهلِِ وَ مْ َوأَ  ِهمْ اَيرِ دِ  نْ مِ رُِجوا خْ يَن أُ ذِ لَّ ا ينَ ْلُمَهاِجرِ  ارَاءِ قَ ْلفُ لِ } :عاىلقال تو  -

 {ونَ قُ ادِ ُم الصَّ هُ  ُسولَُه أُولَِئكَ َورَ  اللََّ َن و رُ صُ ااًن َويَ نْ وَ َوِرضْ   ِمَن اللَِّ اًل ضْ فَ 
 . ( 8ر:احلش)
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 مني؟سلملبني ا تةاو فوالء متلهل قضية ا .2181
حتقيق  ت فاو تخر بآو شخٍص  نيت بوعال تتفاو   جلهلل لعباد ة ااالعم، مو ن
ها،  ر ونصرته هلا آاث رهاآاث ا هل بته ر، فمحاآلاثه هذ هورت وظقتضياملا ذهه

 . الية له جل وعال و انأكرب   ر اثاآلذه هل انا حتقيقً ظمفأع

 ملسو هيلع هللا ىلص  لنيبل  ة االملو انيا: اث

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص  ة للنيب القتضي املواا تماذ .2182
 النصرة. و  بةحملمها: ارين أم تقتضي ملسو هيلع هللا ىلصنيب ل ل ةملواالا

 لعباد؟اوب ل يف ق ملسو هيلع هللا ىلصبته حمم حك ما .2183
الشهادة أبنه   ات ضيتمقن م هي لم، بلكل مس   لىع مٌ  الز فرضٌ  ملسو هيلع هللا ىلص هتحمب

  ألبناء وا ءعلى حمبة اآلاب مةقده مل ا نبتون حمتكن ل البد أ، بول هللاسر 
اس س والناألنفو ن كواملسا  ات ار جل والتواشرية واألمالعزواج و واألن واخواإل
 هحمبت ب علىااحمل همن هذ ايئً شّدم ق جب منالو ن اقق اإلياُي ه ملنني، فإأمجع
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 م؟ حلك هذا ا دليل ام .2184
 ده الوو  ده لو ن ليه مإ حبأكون أ  حىت ن أحدكممال يؤ ) : ملسو هيلع هللا ىلصيب نال الق - 

 . ( 44لم )ومس(، 14بخاري )له اروا.  (والناس أمجعني
ه رسولهللا و ن اكمن   :انيوة اإل حالنَّ هبد وجيه  فكنّ ث من  ثال) :ملسو هيلع هللا ىلصقال و   -

 (. 43)  مومسل(، 16) ري خابرواه ال   .(.مها..اا سو ممليه إأحب 
 شيء إال منكل   من أحبك أكثر ينإ ،ل هللاسو ر اي : »ه عمر ا قال لمل - 
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ي ذوال :ر عم القفنفسك(.  نعمر، حىت ماي  : )الملسو هيلع هللا ىلص النفسي«. فق
واه  ر مر(. ع ن اي: ) اآلملسو هيلع هللا ىلصل قاف ن نفسي.مر كثأ بك إين ألح قحلبعثك اب

 (. 6632) البخاري 

 ؟اتنايحيف  ملسو هيلع هللا ىلصه  تبقيق حمحت  نميك فكي .2185
 : ا، منهر أمو يفا هذ يقحتق يكن

 تقاد فقط.  اعرد سًيا، أو جما نفورً شعليست  ملسو هيلع هللا ىلصبته ن حمألم نع أن  -
ر، مأ بفعل ما ملسو هيلع هللا ىلص باعه اتو وه ، اهقذي يصدّ الهاهنا برب  عبد لأييت ا أن البد  - 
 عنه وزجر.   ىهنا  م ب اتناجو 
 .  ملسو هيلع هللا ىلصشرّع   مبا إالهللا  يُعبدأال  - 
 .عدا بتاال ترك اع و تبالا ملسو هيلع هللا ىلص  حمبتهن او أبن عن مل عال - 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص لنيب ل ةناس حمبلعظم اأمن  .2186
 ًء.  اتدًعا، وأكملنا به اق باه اتله أشدان لبة حما قنوأصد أعظمنا

 ؟لهة االو ملرتبطة ابم ملسو هيلع هللا ىلص رة له ُنصال له .2187
  نصرة، واع الأنبكل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ملسلُم رسولَ ا ر نصي ن أة الملواا م، فمن متامنع

 زم.او لو  معانٍ ن م الكلمة  هذهويه ا حتوبكل م

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصله   ةالنصر  يقحتقكن  مي كيف .2188
 نها: رية، مر كثو أبمك ليكن ذ

 ه.بعديب ن ، فال ءياتقاد أنه آخر األنباعه، و ابإليان برته صن  -
 .النافعم لعبد من العلا لىع هللاه يفتح ااع عنها مبفوالده نتس ة صر ن - 
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 . رًاونش  شرًحاو  اوحفظً ا مً وتعلي ا مً تعلّ  ؛نتهل على سباإلقرته ابنص - 
 حٍد.أكل ل  و ه على قلمي قو دبتقه تصر ن - 
 ه. قه يف كل ما أخرب بديوتص وترك هنيه  أمره عةطارته بنص - 
 آَمُنوا  نَ يذِ لَّ افَ } ىل:اعتدره، قال قحق  ره ديوتق هميه وتعظقري يره وتو تعز ه بتنصر  - 
 {ِلُحونَ فْ ْلمُ ا ُهمُ  كَ لَئِ و  أُ َمَعهُ َل زِ نْ ِذي أُ لَّ وَر انّ لاوا عُ ب َ  َوات َّ هُ ُرو  َوَنصَ هُ ُرو َوَعزَّ  هِ بِ 
 . ( 157راف:عألا)
 ان ال كنه وأ، نبياءألا م أفضل اخللق بعدقاد أهنتابته، واعب صحته حبر صن  -

اخلوض  عدمو  تمالصو  لهم،ضائف هم ونشرن عالذبّ و  م،ثلهم نيكو  وال
 اخلالف.  من ى بينهمر ما جفي
 . كنةمة املبار حملع اكل أنوا بو ، اهل أشكا فا وخمتل رهصو بكل   البدع اربةحم - 
يله واتباع لوك سبسأبخالقه و تحلي وال هل مشائونشر  فضلهو  ملسو هيلع هللا ىلصته بيان مكان - 

 ع.تبا الان معاين م ذلك  غريو  رهاء أثتفاقسنته و 
لكالم ايف مفصاًل  ذكرهكما مضى   ملسو هيلع هللا ىلص ه ل ا صارً تنيه اح فد ابه والقا ل سقت  -

ال  وق، ( 8احلشر:){وَلهُ  َوَرسُ وَن اللََّ رُ يَ ْنصُ وَ  ىلتعا ل، قاملسو هيلع هللا ىلص لنيباسب  عن
 . (25يد: د احل) {ْلَغْيبِ ُسَلُه ابِ ُه َورُ ْنُصرُ ْن ي َ  مَ  اللَُّ َلمَ عْ لِي َ وَ }ىل:اتع

 ني لمؤمناملواالة ل  ثا: لاث

 ؟منني االة للمؤ و ملان اأركما  .2189
 . صرةنوال بة ا: احملمه و  ركنانا ني هلؤمنامل الةوام

 ؟ نيمنللمؤ  ةبحملكم احما  .2190
  ، ةيدعقالله يف  إخوة مسلمني، فهملوانه اُيب إخن أ ملل مس كى  جيب عل 
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  ه يققحت منفرض الزم البد  املسلمني نيبة ب، فاحملدحيلتو يف ا اء له كوشر 
 ها. وآاثر مقتضياهتا  قيقحبت

 م السابق؟كحليل ادل ما .2191
 .  ( 10:جرات )احل    {خوةنون إ ؤممنا املإ} :اىلل تعقا

يف  كمنفإخوااة كز لتوا اآة و لصالا واقامأو اتبوا  فإن} :كنير عن املش  ىلاوقال تع
    ( 5بة:)التو  {الدين

 ؟ ننيؤمللم ةباحملقيق ات حتضيمقتما  .2192
 : قتضي اآليتتبة حملا ه ذه
حىت  ال يؤمن أحدكم) :ملسو هيلع هللا ىلصل اا ق، كمفسك لن بأن حتب ألخيك ما حت -

ذلك األمر  ملسو هيلع هللا ىلص  نيبل العفج ، (13خاري )ب ال اه رو  .(سه ا ُيب لنفمه ألخيُيب 
 به.  إال جبالو ا إليانا المك  حققتال ي طًا ر ش

رواه  . ( يسلمه الو  لهذخي واله ظلمسلم أخو املسلم ال يامل )  : ملسو هيلع هللا ىلص حتقيق قوله   -
 . (2580(، ومسلم )6951البخاري )

خاري  رواه الب .(اعضً به مؤمن كالبنيان يشد بعضلل  املؤمن) :ملسو هيلع هللا ىلص ولهق قيقحت - 
 (. 2585)  ، ومسلم(2446)
 ا. نن يا بم يف تاحملوااطف والتع دادوالتو  والتصافحسامح تال - 
 ض.عى بعل ا ن ضعم بال ينا و ضً بعضنا بعاب يغتال رضه فع ظفح  -
 مكن ذلك.ئه ما أاوز عن أخطابه والتجو عي ست  -

 :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ة(،صيحلنن ايدل)ا :ملسو هيلع هللا ىلصكما قال ،  ال غشب لهة صيحبذل الن - 
 (. 2162)مسلم رواه   .(صح لهنفاك استنصحإذا و )
إن  و ، ك ذل وحنو مال وأ جاهٍ ذل بن ه معلير ه مبا تقدتنإعاو ته قفا سدّ   -
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اَر اوا وَّءُ يَن تَ ب َ ذِ لَّ اوَ }اىل:عه تلو ق  به األنصار دح هللا متا مما يَالدَّ َن ِمْن َواإْلِ
  ُرونَ ْؤثِ َوي ُ وا تُ ا أُو ًة ممَّ َحاجَ  مْ هِ ورِ دُ صُ  َن يف و دُ اَل جيَِ ْم وَ َر إِلَْيهِ ْن َهاجَ وَن مَ ْم ُيُِبّ قَ ْبِلهِ 

 مُ ِئَك هُ لَ و ْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَأُ مَ وَ ٌة َصاصَ خَ  مْ  هبِِ نَ اكَ ْو لَ وَ  ِهمْ سِ فُ َعَلى أَن ْ 
 ( 9شر:احل) {ونَ ُمْفِلحُ لْ ا

 رة مع املؤمنني؟ف حنقق النصكي .2193
  عقيدة ال يف هنإخوا دّد عضيش  أن ، و وانه يف هللا خصر إين أنسلم ملا جيب على

 نِ يدِّ ال  يف مْ وكُ َصرُ نْ ت َ سْ  انِ إِ وَ }ل تعاىل:اة، قر وقدقوة من  ىلتعا اته هللاا آمب
فنرى املسلم (، 72األنفال: ) { يثَاقٌ  مِ مْ نَ هُ ْم َوبَ ي ْ َنكُ ي ْ ب َ ٍم وْ ق َ  النَّْصُر ِإالَّ َعَلى ُكمُ يْ لَ عَ ف َ 
 فتتل واخر اطاألق باعدت ن تإو   كل مكان؛سلم يفامل هخيأب ق يشعرحلا

   سيات.نات واجلواللغ وانلاأل

 ؟ني املؤمننيبصرة  نال وجهما أ .2194
 :آليتا يتقتضة ر صلنا ذهه
ان  كريه إن كذ وتً، هالجا نا ك  يه عن املنكر، وتعليمه إنوهن فرو ملعاب رهأم - 

 ن كان مأسورًا. من األسر إ ، وختليصهسًياان
ِن َك ِلمَ حَ ا نَ ِفْض جَ خْ َوا}عاىل:ت ل قا اح له، كمااجلنوخفض  نيلل اقتضي ت - 

 . (215الشعراء:) {نيَ نِ مِ ؤْ اْلمُ  ِمنَ  بَ َعكَ ات َّ 
 . نفسابملال والونصرته   تهمحر  اظ علىحلفوا  ودته وم هتحمبي ضقتت  -

 و غاب عنهم.ل، وماله أهله يف لفه خبريخي ن ؛ أبهتنصر  ضيتتق - 
 ه. ابلدعاء لضي نصرته  تقت - 
 . تهيبغمساع ند ع هلذب عن عرضوتقتضي ا - 
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و  أ ملا أخاك ظا انصر " :ملسو هيلع هللا ىلص وله لك قذ ضح يو ا و ظلومً ا ومملصره ظا ن مند الب - 
  عه نمت " قال:ف؟ ملاف أنصره ظاًما فكيظلو ه م: أنصر هللا لرسو  اي  :لافق "امً مظلو 

 . "لهنصر  فإن ذلك لم لظن اع

 عاىلهللا ت لوالء لكتابا: رابعا
 ؟  هللا تعاىلمن لكتاب املؤ   كون والءكيف ي .2195

 ك:ذل نر، مأمو ق عدة قإذا ح هللا  لكتاب  ؤمنملا ءن واليكو 
 . عوده يدأ وإلي  بمن هللانه أو  وق،ل خم زل غرين  مالم هللا كد أنه  قتيعأن   - 
عقله تو  وتدبره سان ابلل  تالوته  وهي ، اله ز نإ دقاصقيق محت يف سعي احلثيث ال - 

وا  رُ ب َّ دَّ يَ لِ اَرٌك بَ مُ َك يْ لَ إِ َناُه لْ  أَنْ زَ ِكَتابٌ }:تعاىل همه، قالعاظ به وتفر واالتوالتذك
 . ( 29ص: ) {ْلَبابِ أْلَ وُلو اأُ  رَ ذَكَّ تَ لِي َ وَ  هِ تِ آايَ 

ة  العرب  خذأ باره و يق أخدتصه و تناب زواجر جوا مرهر أبواا ئتماله ابل ب مالع - 
 ه. ه وأمثالصصمن قدروس ئدة واللفااو 
  أو ها يب ذه بتكايتآ اد يفأو اإلحل اضعهو يفه عن موالتحذير من حتر  احلذر - 

حة إىل يحا الصهتواللدمعن  ها راجإخ أوا همن ادةا املر هيانمعها عن طيل تع
 . ة ابطل انٍ مع

  هارة لى طع اليسه إوأال  مهعظيشروعة من تامل اماالحت  عنوا أ بكل امهاحت  - 
 .بهيت ال تليق ماكن الألاعن  بعدهيلة وأن كام

رهم سراح أفضم و مهيف كالف ز كش به و  املكذبني صومهخ وحماربة الذب عنه  - 
 . ه ول ح اوهن ثري  ياليتم هتاشبهحض رهم وداو ع تك وه

 .ونشرًا ًمايل وتع ًمال وتع اظً ف حالوة و ت قبال عليهإلا - 



730 
 

ا اللََّ ُعو وا َأِطييَن آَمنُ ذِ لَّ َها اأَي ّ  ايَ }اىل:ل تعاق ازع، كمالتنا نده علتحاكم إليا  - 
ُسوِل رَّ ال وَ للَِّ ا ىَل إِ  وهُ فَ ُردّ  ءٍ َشيْ  ْم يف تُ عْ تَ َنازَ ْن  فَإِ مْ ْنكُ مِ  رِ اأْلَمْ  يل وَل َوأُو سُ رَّ ُعوا الَوَأِطي

تُ كُ   نْ إِ  وقد   ، (59:ءسالنا){ اًل ِوي أتَْ َسنُ َأحْ وَ  َخرْيٌ  ِلكَ ذَ  ِخرِ ِم اآْل وْ ي َ لْ َوا للَِّ َن ابِ ُنو مِ تُ ؤْ  مْ ن ْ
 كتابه. ىل  إ هو الردأن الرد إىل هللا لف على الس  أمجع

ل قا  الرمحة كم ل ازو  نة ولئدالفل اكً متس وته د تالات عناإلنصو  عاالستما   -
 . ( 204األعراف:){مَحُونَ تُ رْ  مْ كُ لَّ عَ ُتوا لَ صِ نْ أَ  وَ َلهُ  او متَ سْ اآُن فَ رْ قُ رَِئ الْ قُ ِإَذا وَ }:ىلتعا

ال ن هدى وشفاء، كما قل هذا القرآجع ل وعالج فإن هللاه، ب تشفاءساال - 
 ّصُدورِ ل ايف  َمالِ  ءٌ َوِشَفا مْ كُ ْن َربِّ مِ  ةٌ ِعظَ وْ ْم مَ كُ تْ ءَ  َجاُس َقدْ نَّا ا الهَ اَي أَي ّ }:ىلتعا

  يف   يقني كثري من الناسفّ ملا خ نهوإ ،( 57س:يون){نيَ ِمنِ ؤْ ْلمُ لِ  مْحَةٌ رَ َوُهًدى وَ 
 االستشفاء ابلقرآن.رد وتركوا لبدين اجملاالج ابلع لوهبملقت قعتآن قر لا
وا مُ َقدِّ ت ُ  ُنوا اَل َن آمَ الَِّذي ا هَ ي ّ أَ  ايَ } :تعاىل لاا قعل، كمقول أو فب ليهع مقدّ لتم اعد - 

يٌع َعِليمٌ للََّ  ا ِإنَّ للََّ ا واات َّقُ وَ ِه ولِ َوَرسُ  ِي اللَِّ دَ  يَ نْيَ بَ  ول أو  ق فال ، (1:ت راحلجا){ مسَِ
اطل،  بن الحلق مبه ا ي يوزنن الذايز املوهذا هو ، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  كالم  يسبقحكم 

 طأ.خلواب من اوالص

 مال إلسلء الوالمسا: خا

 عال؟ و جل  ين هللالد ن والء املؤمنكيف يكو  .2196
 : نهاة أمور، مدع قتحقيب اىلع تهللا لدين  منؤ ء املوال نو يك

قلب ل ر وإقباداح صر ابنش هبا العمل  يثمر  يذالب  تعاىل، احلحب شريعة هللا  - 
 .حرو دة وسعا

حٍد هو ل أعلى كواجب علم الالرائعه، و العظيم وش لدينهذا اكام حتعلم أ - 
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ض  فر فى ذلك عل  داز  ا، ومة بادعلايدة و عقلقف عليه صحة الذي تتو ام ل عال
 . ةماأل وممع ق حيفة كفاي

رته  و ال صوإيصإليه  ةلدعو او  ض،ألر ى مجيع بقاع االوسائل، وعل لف ختنشره مب - 
حاسن التعريف مب ذلك:تضمن ، ويرع البش جلمي ةفيلصاملشرقة اا حلقيقيةا

 الم.ساإل
 لة أهبار حمو  الشبهف ش قاد الصحيح وكح االعتي وضتبا الدين، هذ ّب عنالذ - 

 . كانٍ وم كل زمانٍ   يف ةطلقامل ته يالحص ت  وإثبا ع،د ء والبهواألا
ل ايه يف ك ضابنصر ق هونصر  دين، ة الء كلمالإلع لااملس و ابجلهاد ابلنفنصره    -

 افل.حملا

   ةصحابء للالوال سادسا:

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص حابة النيبلص ملؤمنالء ايكون و ف  كي .2197
 : ا هنور، مأمتحقيق عدة ا بذيتحقق ه

ال ل، فال كان و لرسبياء وانألا  در بعالبش  خري مهنازم أجلا عتقادقد االعتنأن  - 
 يكون مثلهم. 

 عنه. ا م، ورضو هن عيَ  رض تعاىلهللا  نقد أتعنأن   - 
 سمى.ك املحتت ذلل ل ما يدخلم، وبكلقايد و لقول والابنصرهم هم ونب حنأن   -
 .ة ص اواخل مةاسنهم للعاحم رم، ونظهئلهضاأن ننشر ف  -
 ذلك م يفازم أهنجلا انتقادمع اع م،هنبيا شجر مفياخلوض ك عن س منأن   -

ر  أجخطئ له ملوا ،جراننهم له أ م بملصياف للحق،تهدون حمّبون جم اخلالف
 واحد. 



732 
 

يف  يان ز يه وبلرد عل ابم بشيٍء قدح فيهو أءٍ، انهلم بسو  هم ممنّب عنذال - 
 مة. ر األياخيف  مالكلا له عنثايردعه وأم مبا ر ويعزريهجن كالمه، وأ

بعد القدوة لألمة م ة منها، فإهنلعرب خالق واألاو  دفوائخذ الأو  ،مهاسة سري ر د  -
 .كلًفات ا قلهعلًما وأا وأعمقه لوابً قمة م أبر األفه ،ملسو هيلع هللا ىلصا هيبن

 الرباء  ق بقضية علتما يالثان:  مالقس

 اء؟ الرب  تعريف ما .2198
 ض.  والبغي لتربّ او  ةب ناواجملة مة والعداو صار هو: امل  الحصطاء يف االلرب ا

 ؟ ولقلا  يل هذالد ما .2199
 للََّ ادَّ اَمْن حَ َن و ادّ يُ وَ  اآْلِخرِ  مِ يَ وْ لْ  َواللَِّ ُنوَن ابِ مِ يُ ؤْ قَ ْوًما  دُ جتَِ  الَّ :}ىلاقال تع 
 . (22ادلة:اجمل){ مْ هتَُ ريَ ْو َعشِ أَ  مْ ِإْخَواهنَُ  أَوْ  مْ هُ بْ َناءَ ْم أَْو أَ اَبَءهُ آ  اانُو َلْو كَ ُه وَ ولَ سُ َورَ 

 ء ؟ارب يه ال ل ع لذي يدورا ام .2200
 .غضبلاره على ادمء اربَ ال

 سالمية؟عة اإلشرييف ال الرباءوم مفها م .2201
ىل، اتع هللا ض أعداءي بغقتضمية تالساإلريعة ء يف الش ارب لم او هإن مف

 منهم.  يالتربّ م و معاداهتو 

 ر؟لكفاما أقسام ا .2202
 آلتية: م اساألقمهم إىل اتقسي يكن

هد،  ع منيسل ملوبني ا نه، وبينيمد املسل بال يفن سكلذي يا هو ملعاهد:ا /1
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م سلملم اكا ني احلينها وباليت با، ران هذيف عص فرةلكاا ولدال راككف
 ارات. فسد و ه عهو لسلطان

ية،  ع هلم اجلز أن يدف لىعمون سل ملاحله ا لذي صا ر كافال : وهويالذمّ  /2
،  هير حت ونيعتقدا إلسالم فيمه امل التزاقابم ويفحلمايته، زية ذل اجلوب

 . لهتقد حعي دون ما
و ألمر، أويل ا من ا إبذنني، إمسلماملد البل خديو الذي ه :منتأس امل /3

 ملسلمني. ا نمحد أ إبذن
 لمسلمنيل عيشر  هذافكفار، من ال قةسابال األصنافعدا ما وهو  :بحلر ا /4

 عي.شر ال عة واحلكمستطاسب االحباله جهاده وقت 

 ؟نيي ري احلرب غ رفالكا يح معصح الشرعي ال املعما الت .2203
 :ت مالعالتتلك ا مأهمن 

 ني.املسلمبالد  يف مواداا مم هت يمحا /1
 ا.بعضً بعضهم  وبنيمني، ني املسل وب مينهب احلكم عدل عندال /2
 .نيسلماية على املفرض كف ارفالك عوةد، فإن سالمإلا إىلم دعوهت /3
 دينهم.  يريتغلى إكراههم عُيرم  /4
 ليهم.ع ءداعتالسلم املُيرم على ا /5
 . مهحًدا منأ غشّ ي أنملسلم اى رم عل ُي /6
 . ٍد منهمإىل أحيء أن يس  املسلملى م عر ُي /7

 اء؟ رب  لاام س قما أ .2204
 ء.ربالمطلق الق، و طملء اربامني: ال قس إىل الرباء ءلمام العقسّ 
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 ء اجلزئي. الربالي، و لكاء انقول: الرب ىن آخر عمبو 

 . لكلي(ا رباءأو اللق ) اء املطلرب ا ية بقض يتعلقما  /1

 ق؟طلاملء الرب ابين نع ذاما .2205
 التامة الكلية لرباءة املطلقة فعل، اال احبوصل لفعا نالتام م ءاالرب ه نعين ب

 ان.  اإليمنه  ىت ُيصلة حيدألبا

 ة؟ اءهذه الرب ثال ا مم .2206
 نع عاىلقال ت معه:منوا آ  لذين وا ملسو هيلع هللا ىلصراهيم اىل عن إبعول ت قيفورد ا هلا مامث
َن الَِّذيوَ  مَ ياهِ ِإبْ رَ  يف  ةٌ َحَسنَ ٌة وَ سْ ْم أُ كُ لَ َنْت اكَ   دْ قَ  } :عهوا موالذين آمن ملسو هيلع هللا ىلصاهيم إبر 
َوبََدا   ُكمْ ْراَن بِ فَ  كَ اللَِّ  ونِ دُ  ُدوَن ِمنا تَ ْعبُ ممَّ ْم وَ اء ِمنكُ رَ ب ُ  انَّ ِهْم إِ وا لَِقْومِ َعُه ِإْذ قَالُ مَ 

نَ َنا  . (4:متحنة امل){  هُ َوْحدَ  للَِّ ابِ   وانُ ْؤمِ ت ُ  ىتَّ أَبَداً حَ ْغَضاء ب َ لْ اوَ اَوُة َعدَ  الْ َنُكمُ بَ ي ْ وَ  بَ ي ْ

 ية؟كللالرباءة ا  قيقحتكن  ف مييك .2207
وة  العدا يوه قة،ادبراءة صون كىت تح يات قتضءة الكلية هلا مهذه الربا

 ذلك: من، و لكاملةا
م هت ااداداهتم وعبمن ع  شيء هبم يف  هشبّ رك التارح؛ من تو اجل رها علىآاث ر ظهو  - 

 . هبم، وهكذااخلاصة  
 عاىل قال يفت إن هللاك فلولذ ،ب القلة يفلقء املطبغضالا دجو و ا ضً يأ قتضيت - 

م  كيننا وبينب هار دم ذكاليت تقءة االرب  ه بب هذس أي: ب{ َوبََدا}آلية السابقة:ا
 .  اأبدً  ءالبغضاو اوة دلعا

 ار؟الكف معلم كل مس   ي واجبة منه بية، هللالق الرباءة  .2208
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 يتلقة الطملا هم الرباءةنأ مرب تي بداللقة فطاملة تضى الرباءفيه مق ققحت مننعم، ف
 ه البغض املطلق.  وبغض قة،ة املطل داو علاداوته ع يضتقت

 ؟ اءةرب ل هذه ا ا حكمم .2209
ا  نتقرب هب األمور اليت ي منوهفار، كال اهمسلم جت كلى  جب عل فرض وا هي

 اىل.  تع هللا ىلإ

 ؟نم تكون يف حقّ طلقة ملة االرباء هذه  .2210
، ربكك األشر شرك الملاو  فر األكرب،كال فرالكا قحن يف كو ت ااملطلقة إمنلرباءة ا

 .  تقاديالعلنفاق اق افانوامل

 قة؟بلسااناف صمع األ رباءةكيف تكون هذه ال .2211
 ملطلق. ا والبغض ةعادابغضه املونعاديه ون ،طلقةملاءة الرب اه تربأ منن : فر الكا  -

بغض لوا اة دعاملا نبغضهو  يهادطلقة، ونعاءة املالرب  همن: نتربأ رب ا أكركً ك شاملشر  - 
 .املطلق

 ضالبغو  عاداةضه املطلقة، ونعاديه ونبغة املاءمنه الرب أ رب ن : ألكرب ا ق االنفق املناف - 
 طلق. امل

 ؟مه األحكاذهند ما س .2212
 ْن يَ ْفَعلْ  َومَ ِننيَ مِ  ُدوِن اْلُمؤْ  ِمنْ َياءَ أَْولِ  َكاِفرِينَ وَن الْ نُ ْؤمِ اْلمُ اَل يَ تَِّخِذ }:ىله تعالقو 
ُهمْ  او قُ تَ ت َّ  َأنْ  الَّ ٍء إِ َشيْ   يف للَِّ  ِمَن اسَ َليْ ف َ  ِلكَ ذَ    أي أن  ( 28آل عمران:) { ةً َقا ت ُ ِمن ْ

قط ال  بظاهره ف يتقيهمه أن شرهم فل ن م قات و واألان لدبض العب يف خاف من 
 . يتهه ونبباطن 

 ِمْن ءَ الِيَ وْ  أَ نَ ي اْلَكاِفرِ ِخُذونَ تَّ ي َ  الَِّذينَ  }ار: لكفا يوايللى من  منكرًا عال تعاىلوق
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 . (139ء:النسا){اعً يمجَِ   فَِإنَّ اْلِعزََّة للَِّ ةَ زَّ عِ ُهُم الْ دَ ِعنْ وَن غُ ت َ ب ْ ي َ أَ نَي ِمنِ ؤْ وِن اْلمُ دُ 

 ت؟تفيد اآلاي ماذا .2213
 فاقو الن، أكربألرك االش  ر، أوفكلتصف ابن القة ملاملط ءةاوب الرب جو  تفيد

 العتقادي.ا

 ءة؟ ارب من ال بناجلاا ع هذم  تعاىلم هللا نا رمحه سلفل و قما  .2214
  ي رواه البخار  ". منا تلعنهلوبقو  ،وامجوه أقو يف ر شّ كن لإان ": اء دردو الأبقال 

(10/437)  . 
 . "للسانابية  تقلوإمنا ا ل،ية ابلعم ليس الُتق":  عباس ي: قال ابنر الثو  قالو 

 ئيةاجلز  ةاء الرب قضية علق بتيما  /2

 ن؟ وا لعنذا اهبود قصملما ا .2215
ت  الفاخيه، ملعينا فم انبً جانكره و  ربأن نتمن الناس من هناك أا هبيُقصد 

 .الرباءمطلق  :هلا ويقال ، الكاملة اءةنه الرب أ مرب نت وال ،هبا  قعة و يشرع

 ؟ ئيةز الرباءة اجل ن  تكو  ملن .2216
 . ةو شبه وة أشهة معصيصية املع ت كاناًء  و وحدين؛ ساة املعصلكون ت هذه

 اجلزئية؟ الرباءة هممعاذا تكون مل .2217
 كل الء االرب عض ب أي ،اءلرب مطلق انهم نربأ م وإمنا ،مسالاإلأصل  مهمع ألن 
ي  اوة أمطلق العد بيوج ،ضيهتيق ماحتقق فيه  ناء ممء، ومطلق الرب رباال
 ها.ل عضها ال كأي ب اءضلق البغطم  ا، ويوجبها ال كلهضبع
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 بق؟السام كل احلتعليميكن   كيف .2218
موجب  و  ، اوةعدة والباحملوجب ص الواحد ميف الشخ مع تأنه قد جي لهعليت
 اب.العقلثواب و ا

  ان، يعهم من اإلم مبا بهم ونواليهم ن حناملوحدي اةصعل: نقو  ى أخر  رةعباوب
 لعصيان.  الفسوق وا م منا معه نعاديهم مبو ضهم غونب

 وي؟ باهلدي النل يف ليدله من  له .2219
 : يتأي ية مالشرعا لةاألدتلك ومن  ،نعم

طلق، ض املضه البغ، ونبغةقل ملطا رباءة لانه أ م، نرب ن سلولن أيب بب عبدهللا  - 
 يعد  ملعل اهل أ بل هو عند  ،ألكربنافق النفاق اه مقة؛ ألنل طملا اة عادمله ا يادونع

 قني. رأس املناف
 طلق،امل البغض همانبغضو املطلقة  رباءةال أ منهمارب ن، بو جهلبو هلب وأأ  - 
 ن. ران ومشركاما كافهنأل؛ ة املطلقةداعاما املاديهنعو 
،  اصياب املعحأص ر سائ، و ةا لبغاو  ريقاع الطوقط و اخلمر وشارب ة انالز و  سرّاقلا   -

 م بقدر ما ياهننقص إعاصي، بل يه املذهب مسالإلمن دائرة ان رجو فهؤالء ال خي
 ملعصية.ا نعندهم م

ق ديهم مطلعاون ،لبغضلق امطم بغضه، ونرباءةلق ام مطلنربأ منه هؤالءف -
 عصية. من امل مهمن حدٍ كل وا  عما مدر قيكون ذلك باوة، و دالع

 ؟وحنذِّر منهارها ر لنحذفاكلا الةوام  صور لىة علن أمثمهل  .2220
 ها: ن أمهكثرية، وم  رلكفااالة امو لى األمثلة ع، نعم

هٍب ي مذحيح أصو تهم، أشك يف كفر أو ال، متكفريه معدو  كفرهم،الرضا ب - 
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  ها د جعل قو سه، أسا للتوحيد منانقضة  ورةلص، وهذه ارةكافلهم اذاهبم من
 م.اإلسال اقضمجلة نو اء من مل لعا
دخول يف لأو ا اًن،اخو وإ  وأصدقاءانً وأعواذهم أنصارًا ختااب فار؛لكل ماالع يلو الت - 

 عمل. أو م بقولٍ هفر مراسم ك انتهم علىعأو إنهم، دي
انزلة   تن زل نا أفملشريعة، ل اكمحالت وترك ث اداحلو زول عند ن يهمكم إلالتحا  - 

ه  نأل ؛ اجدً  ريطا خذوهه، يموا فكليحالكفار ر إىل ماألن عو ويرف الني إسلمابمل
ُعُموَن  يَن يَ زْ ذِ الَّ ىَل  تَ َر إِ ملَْ أَ  }:عاىلتل قا من الكفر،ه م عليإليان مبا همن انوع 

  ِإىَل وا يَ َتَحاَكمُ َأْن  ونَ يدُ َك يُرِ قَ ْبلِ  ِمنْ زَِل َوَما أُنْ  إِلَْيكَ  زِلَ ْم آَمُنوا مبَا أُنْ َأهنَُّ 
  لَُّهْم َضاَلاًل اُن َأْن ُيضِ ْيطَ الشَّ  دُ يرِ َويُ ِه وا بِ ْكُفرُ ْن يَ َوَقْد أُِمُروا أَ  تِ و اغُ الطَّ 

قيق ما يرضيهم ولو  حت يف ث احلثي يعالس هم، و توحمبدهتم مو  ( 60ساء:نال){ايدً عِ بَ 
قال   ة،بري  وطامة كق خطريمزل اه، وهذالم وقضاايساإلحساب على  كان

َوَرُسوَلُه ادَّ اللََّ حَ  َن َمنْ و دّ اوَ  ي ُ رِ آْلخِ ِم ايَ وْ الْ ُنوَن اِبللَِّ وَ مِ ؤْ ي ُ  ْوًماق َ ُد جتَِ اَل  :}اىلتع
ُم وهبِِ َب يف قُ لُ ِئَك َكتَ ولَ أُ ْم أَْو َعِشريهََتُْم هنَُ  ِإْخَواُهْم أَوْ ءَ َنا أَب ْ َءُهْم أَوْ آابَ  نُوا اكَ   وْ َولَ 
َها  ِفيِديَن لِ اخَ  ارُ هنَْ اأْلَ َها تِ حتَْ  اٍت جَتْرِي ِمنْ نَّ  جَ مْ ِخُلهُ دْ يُ ُه وَ ُروٍح ِمنْ ُهْم بِ دَ يَّ اَن َوأَ يَ اإْلِ 

ُهْم وَ َرِضَي اللَُّ  َب اللَِّ ُهُم  زْ  ِإنَّ حِ  َأاَل  اللَِّ ِحْزبُ أُولَِئَك  ْنهُ ا عَ و ضُ رَ  َعن ْ
 . ( 22دلة:اجملا){نَ ُحو لِ اْلُمفْ 

ْم كُ ا لَ َومَ  نَّارُ ا فَ َتَمسَُّكُم الو َلمُ ظَ يَن ذِ الَّ ىَل َكُنوا إِ اَل تَ ْر وَ  :}اىلقال تع يهم،ون إلركال - 
د عليهم يف  ماأي االعت ( 113ود:ه ) {  ونَ رُ صَ نْ اَء مُثَّ اَل ت ُ ْولِيَ ِمْن أَ  ِن اللَِّ و دُ  ِمنْ 

 .لك ذ  وغريايً ر  وفكسكرايً ًيا وعوسياس دايً اقتصا هابأغل  و سائر األمور أ
ُن هِ دْ ْو تُ وا لَ َودّ  }ىل:ال تعايننا، قساب دح على ماراهتدمم و تهمل هنتهم وجمادام - 

 ( 9م:القل) { نَ و نُ فَ ُيْدهِ 
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آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا  الَِّذينَ  أَيّ َهاايَ  :}تعاىل، قال مننيؤ ملا دون نة مانطب ذهماختا  -
 ِمْن َضاءُ غْ ْلب َ ا َدتِ بَ  دْ قَ  مْ ا َعِنتّ ّدوا مَ وَ  ْم َخَبااًل وَنكُ لُ اَل أيَْ  ُدوِنُكمْ  نًَة ِمنْ طَابِ 

ُتْم تَ عْ ْن كُ  إِ تِ ايَ نَّا َلُكُم اآْل ي َّ  َقْد ب َ رَبُ كْ أَ ُهْم ورُ دُ ي صُ فِ ا ختُْ  َومَ اِهِهمْ أَفْ وَ  آل  ) {ونَ ِقلُ ن ْ

 . ( 118ن:عمرا
،  هموزير ت أو  د، جلنا ة ادوقيبة والكتا رة،إلما؛ كانيسلمم أمرًا من أمور املتوليته  -

 .حنو ذلك و 
 يفم و يادهعيف أكتهم ومشار  ، أو عاداهتمماداهتبعمن و يما هف مهبه بّ التش   - 
 .نئتهم على ذلك وهت ة هبماصاخلهم كفر م  اسمر 

 ؟ودوهناة ة عن الردهة الردّ جلمن ام قساار فيها أفكللة الواامل هل .2221
 د.لقصلعمل واب ا، حس معهم ةتلفنعم، فاملواالت خم

 فرا؟ ردة وك  فارلكة لالملواا كون ت مىت .2222
  هم، سلوكو نهم جل ديهتم ألاملطلق، ومود لتويلا ثل:م وردة،  ارً فك  ون ما يك

تشريع، لا يف همعتاوط ،نيمارهم على املسل تصنين اومت م،اهلعمأب ضاالر و 
م  ماهنوائتهبم  قوثو لميزة هلم، وا ني الاملسلمن سلمني، وأاهتم ابملو مسا ادعتقوا

م هبه بتش الملسلمني، و ى حرب اعل  ماعدهتس م ومهتنصر و  ،نيسلماملدون 
ة  االملو ن ام ورالص هفهذت،  اعبادد والالتوحياًن يف قضااي ستحسااو  اابً إعج

 .ربككفر أ

 ئر؟ من الكبا ةبري ك  اركفلة لالاو مىت تكون امل .2223
اًل،  تحالا اسفعلهمل ب اإذوال يكفر فاعلها بائر، لكبرية من اكملواالة  اكون ت
  هم، منبيني ر احل نةيل هلم، ومالوالتذل هم،نتمداهو نة، طام بذهاختكا ذلك و 
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ء ضاتال اقو  ةاج  حبال ماهن سلط ل يفلدخو ام، و عظيمههنم وتلغة يف رفع شأاملباو 
مة  قاياد، واإلعالد واألو كاملم  ئرهقهم وشعاالخأ يفم هب شبهلتاو مصلحة عامة، 

 ر منصو ال ذههف رة،هلجه على ادرتمع قدينه  النعهم ملن ال يستطيع إعند
الً ا مل يكن مستحائر مبكال رة دائيف هي بل،  حد الكفرتصل إىل ال ءالوال

 ا. هل

 ؟ئربالكاأو ة در وال تصل إىل ال ، هتنبي ىلإ ج تا ر حتفالكة لالوان املو  تكمىت .2224
 وذلك: سبق،ا مم يكون أقل ام

 .سلمغري املبن لال  ة، أوي تابكرادي إىل الزوجة الري اإلغ ميل القلب - 
و  دب، أأو ٍق خل صاحب  منهمن كاا، أو من  ا معروفً لينإ بذل نب ملقل ال يلم - 

 الثقة فيهم. 
 فرص عمٍل أخرى. د و مع وج، رقاحتواالة انإلها  جودمع و  ديهمعمل لال  -

 ؟يعد من نواقض اإلميان لسبب ما االتصال ابلكافر ل ه .2225
ن أدّق  : "وهذه املسألة ميقول الشيخ ابن عثيمنيترب من نواقض اإليان، و ال يع

ن أّن أي شيء  شباب يظألن بعض ال شباب ،الاملسائل وأخطرها وال سيما عند 
 1 ."أ.هلك ليس كذ؛ و م ر فهو مواالة هلكفايكون فيه اتصال مع ال

 ري املسلم؟غهبا مع  لتعامي  أن سلماح للمبي  ليتا رو ماألما  .2226
 .مسل م لىة عيالو  يهاس فاليت ليال ألعميف ا مارهجوز استعماهلم واستئ جي/ 1 

 ريهم.على فق لصدقةار، كافن الكم اجتم اإلحسان للمحب للمسل ستحي /2

 

 (1507سؤال -3/466) ح: الباب املفتو  - 1
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 . مالساإل يف هميبغ ت ل هلدااي،هم ابز برّ جيو / 3
ضيفا  مزل املسل نأن يز جيو سلم، كما ملا لىع ا فيه ضزولنمه عند رايستحب إك /4

 .لكافرعلى ا
 ة.رعيالش  مصلحةل ه لتجيوز إجابة دعو / 5
أو   بااحصاملسلم الكافر ن يتخذ  أغريمن  معهم رضلعاا لكاأل وزجي/ 6

 ا. ال دائمو أكيأسا، يل ج
 ة. احبملة ا يويدنال ورمم يف األهل معلتعامجيوز ا/ 7
لك ذسلمني، و ى املعل ان يف صد عدو  رفالكاب او عينيست لمني أنمس جيوز لل  /8

 م.م وضررهكرهمن مألمن ا-     ضطرار إىل أعانتهم.اال  -بشرطني:
من ند األعة، و فينت عفاكا  ذلكتابية فقط؛ إكافرة اابلج يتزو  أنم سل للمز و جي/ 9

 .سفد والنالاألو دين و على الضررها  من
 . هب وثقذا إالكافر يب هب للطبيذن أم ل مس لل  وزجي / 10
 فار.وهبم من الكل ملؤلفة قاإىل ة زكاوز دفع ال جي / 11
 ا. عليه لمس املرف يش  أنرط بش  لتجارة،  افر يفالكا كشار يجيوز للمسلم أن / 12
الة  موالم، والل للمس ها إذالكن فييمل  اذفر، إاكال قبول اهلدية منجيوز  /13
 .رفنه للكام
ض يديره بع لمع يفل معيأن وز افر، وجيالكمل عند يعن أم ل مس لل  وزجي /14
، طعامه طبخكة الكافر الشخصية؛  ميف خدوز أن يعمل لكن ال جي فار،لكا

 ثيابه. سل وغ
 ية. عة شر حل ن ملصاكا  ذكوالدة ولد، إ  دنيوية؛ ال مسباهت انمب همنئت هت  وزجت / 15



742 
 

 عاهد افر املعامل مع الك لتا/ 3
 ان؟عنو الا ذه نمملقصود اما  .2227

 .ممسل  دٍ بل  ر يعيش يففاك  معي عر ش ال املع فية التبيان كينه صود مقملا

 هد(؟مصطلح )معا ما معىن .2228
 ة. نيّ انو ة قنظاميّ  ورةم بصاملسل  بلدلي هو املتواجد يف اأ

 ا الشخص؟قتل هذ  أو اء عتدالا كمح ما .2229
 رحي ا ملهدً عام لقت نم) قال: ملسو هيلع هللا ىلصول رسالأن  بن عمرو ا عنف م،رّ هذا حم

 (. 3166)  بخاريلاه ارو . ( ربعني سنةأ ةسري م نم وجدلي ارُيه  إنة اجلنة، و رائح

 عاهد، جيوز؟افر امللكالغدر اب هل .2230
ا إال أين شهد بدرً أ نأ ينع ا منم»: لقا ن اليما ة بنذيففعن ح ّرم،هذا حم

ا؟  دمن حمإنكم تريدو  :قالوا  قريش، كفار   خذانَ أفسيل، ح ان وأيبت أخرج
 ن إىله لننصرفاقثيوم عهد هللاا نموا ينة. فأخذداملإال  يدر ا نده، مريا ن: منافقل 
:  ملسو هيلع هللا ىلص قالرب، فه اخلفأخربان ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا أتينا ر ف قاتل معه.ينة وال ندامل
 (. 1787) مسلماه  رو .  ( عليهمتعني هللاس نو ، همدبعه  مهل يفِ ن ا،انصرف)

 ؟لمنيس امل ري غلغدر مع يعة عن اداخل ني م بكاحل يف رق لفا ام .2231
  ،ة عن أبيهدبري نعف، يرعش هاد الجلايف حىت  لًقاطم مرّ شرع حماليف در الغ

  ة صَّ اخَ  يف هُ وصايَّة أو سر ش أ على جي اً ري إذا أمر أم ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اللَّ قال: كان 
  ويفوا بسم اللَّ زُ اغْ ): ل قامث ا،خري  نيملسلمامعُه من من  و بتقوى اللَّ  نفسه

ال ثّلوا، و مت وال ،تَ ْغلوا الو وا، رُ دُ وال تغا اغزو  ،للَّ فر ابك  من لواوقات للَّ ا يلسب
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 أمر هللا  ، وقدنقض للعهد واألمانوهو ، (1731)  مرواه مسل (.وليًدا.. اُتلو قت
 ( 1:ةدئاملا){دِ ُقو ْوُفوا اِبْلعُ أَ }ل:اقف د و هعابلاء يفابإل
:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا نع رابجفعن احلرب، ة يف ئز اج ي هف دعة،اخلف خبال

ابل  ون يف مقتك الو  ،( 1739م )سل(، وم3029اري )بخ لرواه ا دعة(. خ)احلرب 
 . دعهو  أمان

 ت؟من احملرما رب افر يعتكإىل  ل ما دميهل تق .2232
قوة  لا لة احبني  رقوف ،فاسدحل واملمصال راجع لذا ه بل ات،رمال يعترب من احمل

زكاة  ل أصناف ا من أبن علملاع م، ضطرارالختيار والة االعن حا ،ضعفالو 
 كفار. م( وهم الهبو ل املؤلفة ق)ة ني الثما

 لعلماء هلذا اجلانب؟ا تقرير ام .2233
أو  ،يرجى نفعهذكر مشروعية بذل والة األمور األموال ملن بعد  ،ابن تيمية قال 

نني املؤلفة قلوهبم كافرهم أعطى يوم ح النيب  ؛ ألندفع ضرره من الكفار
ترك إعطاء الرؤساء و  إن كان ظاهرهو ، نوع من العطاءال "وهذا: ومسلمهم

ان القصد بذلك مصلحة  ، فإذا كمال ابلنيات فاألع؛ كو ل يفعل املالضعفاء كما 
، وإن كان املقصود العلو يف ائهوخلف دين وأهله كان من جنس عطاء النيب  ال

  لفاسد ، وإمنا ينكره ذوو الدين اعطاء فرعونان من جنس كوالفساد  األرض 
كذلك حزبه ، و ه ما قالحىت قال في نيب أنكره على ال ي اخلويصرة الذي كذ
به املصلحة من التحكيم  ما قصد  عليٍّ  ا على أمري املؤمننيارج أنكرو و اخل

  ر النيب مَ وهؤالء أَ  ، سيب نساء املسلمني وصبيانهوما تركه من ، وحمو امسه
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 1. آخرة" والدنيا ال يصلح به  ؛ألن معهم دينا فاسداً ؛ بقتاهلم

 ؟مه ظلم  زو وجيحالل،  نيملس املمال غري أبن    يتن يفم عل مالقو  ما .2234
حق  ه يفدعوتر املظلوم تستجاب كافن الأب ا شرع ومن املعلوم، بريك  أطهذا خ
  : قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسو  نأ س اعببن ا بت عنما ثك  ًما،ل ان مس لو كو ظامله 

(،  1496) ي اه البخار رو  .(اب حج هللا بنييس بينها و فإنه ل ،ملو ظاملدعوة  اتقِ و )
 . (19ومسلم )

والوطن   ،هللدين )ال وهلم:ق ض منعبلألسنة ا لىّدد عرت ا حكم ما يم .2235
 ؟والرباءء والال ضيةمة تعّلق بقل هلذه الك  فهل ، ع(يملج ل

 ائلن وسموهي  ،اءرب لوا ءوالية الع قضيا متيراد هبلة، ي لمة ضاة كالكلمهذه 
 .منيملسل اب وغريهمارى صنوال وداليه منمكر الكفرة 

 قة؟بملة السا اجلا معىنم .2236
  ع يم ميع، فاجلجلق اهي حنة فملواطا وأما ، جل وعالهللحٌق  ينأي أن الد

احل  ابملصمرتبط اء والرب الء لو داوة واالعو  بة احملحدة، فتكون ات راية و ش حتيعي
 ا. ن فيهديللعقيدة وال دخل وال دية، اامل ت ا قالعلواخصية الش  ةدنيويلا

 ة؟سابقال اجلملةقبة اعما  .2237
ث،  خلبيب واالطي نييز بي متوعدم ال ة، لعداو واية احملبة قض عاها متييومؤدّ بتها قعا
د، معتقن وال بياين د رفةمع د شخصية واليدون حتد ركافلاع م لمعيش املس يف

اين  داأل فختال اب ر اب تاع ه الوأن  ،واحدة راية ع حتتاجلمي عيشوي

 

 ( 1/218)  السياسة الشرعية: - 1
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ن أن طالو  د هذااأفر ن ٍد مألحال حق ا، و دً واح طنم الو داعتقادات ما واال
 و حّر يفهفاء ا يش قد مل يعتفك، دهقتعين به وييدر ما خالفرد اآل ىعل  رينك

 ٍد فيه. ح دخل ألال، و هدقاتعا

 فار؟كواللمني ملس  اكلمة بني ال ذهه أثر ما .2238
رك  ت ن، ومؤداهامحلر اء ايوأول نشيطالا ء ياأولبني  ريقتفذ النبوى لهذه دع

  يف  صورة الوطنيم د هبا تعظايُر  سيئة  ةكر ي فوه وف، ابملعر مر األو كار ناإل
 ين. الدأخوة على ة لوطنيا ، وتقدميوسالنف

  "م: قوهلي كهبا، وهظ لفّ يتمن  اإلنكار علىة منها، و ءالرب وا هاضالواجب رفف
 ."يصرلق  صرلقي ما، و هلل هللما  اعط

 ؟ ناياألدة و وحدأ  األداين، بنيتقارب لة ار ك فيف  لو قلا ما .2239
ال ق كما مار، اهلدم والد هاار، وابطنو واحلرة ااحلضها ر ظاهدعوات هذه 
ور  فهل يتص، ( 89النساء:) {َسَواءً  ُكونُونَ تَ ا ف َ و َفرُ  َكَما كَ نَ ُرو فُ ْو َتكْ لَ ا َوّدو }:تعاىل

 ؟ةل الباط انت الداي تب منيح  سيقلصحق اين احلن الدأ

 قول له؟ لريعة بيد الشعب، ما اتطبيق الش  لمن جيع .2240
اإلسالم  ايطبقو أهنم لن ية احلزب احلركات صرح منظروا بعض إذ ، وجودهذا م

ل فاضح يف اجلهل  ، وهذا داللة جهتصويتب ذلك ابلشعحىت خيتار ال
 بقضية الوالء والراء.
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 ع سالفصل التا
 يةقدعرقات متف

 
 نيقملنافا ألول: التعامل معابحث ملا

 نيح على اخلفسمللثاين: اا بحث امل
 ةدعتعلق ابلبي ا: ماملبحث الثالث 

 دعة بتع املامل مالتع: رابعلا ث حاملب
 ع د لب ا لبغض أه س:اماخل بحث امل
 طيةسالو   س:سادث البحامل

 ميةالإلسلفرق اا بعضعلق بما يت سابع: ث الاملبح
 واملتشابه مكحملُ اب قعليت ن: ماثاملا املبحث 

 ب غيلمبعرفة ا قيتعلما  :عالتاسث املبح
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 حث األولاملب
 نافقني امل مع التعامل

 ق؟فانهو امل نم .2241
 .رف سوء والكاله ه فيطنلكن اب ، مإلسالظهر اذي يال هو

 ة؟عيالشر نصوص  فقني يف الناصفات امل وردتهل  .2242
ن مكنو  حة، وبنيَّ يضالف ةقرآن غايالحهم هللا يف قد فض، و ةري ثم كنعم، فصفاهت

   . هللا تعاىلاد لعبد حلقاو  حلسدوا من الغلورهم صد ه حتمل م وما فوسهن

 ة؟يشرعالوص  لنصيف ا ا وردم وفق املنافقني ا صفاتم .2243
 : ا يلين صفاهتم مم تبني لنا اديثاألحو ر السو اآلايت و  لبعض ع تتبلاب

اَن ِمْن آاتَ  نْ لَئِ  َهَد اللََّ ُهْم َمْن َعاَوِمن ْ  } تعاىل: ، قالثيقواملقض ا ف الوعد ونخالإ  - 
ِه  بِ  والُ ِلِه خبَِ ضْ فَ  ْم ِمنْ آاَتهُ  مَّافَ لَ  (75) حلِِنيَ اصَّ  ِمَن الَننَّ َنُكو لَ وَ  َقنَّ لََنصَّدَّ َفْضِلِه 

َلُفوا ُه مبَا َأخْ ْوِم يَ ْلَقْونَ  ي َ ِإىَل  مْ وهبِِ قُ لُ  ا يف اقً  نِفَ بَ ُهمْ فََأْعقَ  (76)ِرُضوَن ُمعْ ْم هُ وَ ْوا تَ َولَّ وَ 
  آية ) :رة ريأيب ه وعن (77-75بة:لتو ا ){ونَ وا َيْكِذبُ ُدوُه َومبَا َكانُ َوعَ ا  مَ للََّ ا

 رواه (ن خانمتؤ أ، وإذا عد أخلفو  ذاوإ ،ب ذك  ا حدث إذ: ث ثال املنافق

 .  تعاىلهللا همم قبحهتفاز صفة من أبر لصا وهذه،  (107( ورواه مسلم ) 33لبخاري )ا
لنيب اال قة، صماخملاجور يف فمانة والاأليف  ديث واخليانةحليف ا ذب الك - 

هن  منلة خص ن كانت فيهوم ًصاالخا قً فمنا كن فيه كانأربع من  ) :ملسو هيلع هللا ىلص
دث  ذ حوإ، ناخن ا أؤمت إذ: هايدعفاق حىت النخصلة من انت فيه ك
 . ( 58(، ومسلم )34) ريرواه البخا .(فجرم اصذا خغدر، وإ هدا، وإذا عذب ك

نَي ِمَن وِّعِ طَّ ْلمُ ا ْلِمُزونَ ِذيَن ي َ لَّ ا }:تعاىلاهتم، قال وتعبداهتم يف صدق ؤمننيامل ملز  - 
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ُدو  يَن اَل ذِ لَّ اقَاِت وَ دَ الصَّ نَي يف نِ اْلُمْؤمِ  ِخَر   سَ ُهمْ ن ْ مِ  ونَ رُ خَ َيسْ ْهَدُهْم ف َ َن ِإالَّ جُ جيَِ
 . ( 79ة:التوب){مْ  ِمن ْهُ للَُّ ا

ِلَك اَل  ذَ َبنْيَ ْبَذِبنَي ُمذَ }:عاىلت قال ،ارق الكفير وف نإلياريق ا ب بني فلتذبّذا   -
حد  أ لبة غب س تكيفون حي فهم  ، (143ء:نساال){ِإىَل َهُؤاَلءِ اَل وَ  ءِ اَل ىَل َهؤُ إِ 
ة بني  ئر عالااة لش امثل ق كافنملا ثلم) :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ل هم كما قافريقني، فال

 (. 2784)  ه مسلموار . (ا مرةإىل هذرة و م إىل هذانمني، تعري الغ
ُدوا يف ْفسِ ت ُ  اَل  مْ َذا ِقيَل هلَُ َوإِ }:ىلعاتقال  ح، اإلصالدعوى رض بيف األ اإلفساد  - 

اَل  نْ كِ َولَ  ونَ دُ اْلُمْفسِ ْم ُهُم  ِإهنَُّ اَل أَ . ِلُحونَ صْ ُن مُ حنَْ  امنََّ قَاُلوا إِ ِض رْ اأْلَ 
 . (12-11بقرة:ال){ونَ رُ َيْشعُ 

لنَّاُس  اا آَمَن َكمَ   ُنواْم آمِ  هلَُ َذا ِقيلَ إِ وَ : تعاىل قال ، الصاحلنيعباد هللا من  يةالسخر  -
ُمْ اَل أَ   الّسَفَهاءُ آَمنَ ا َكمَ  نُ اُلوا أَنُ ْؤمِ قَ   اَل   َوَلِكنْ اءُ َفهَ لسّ ا مُ  هُ  ِإهنَّ

واحلجاب  ب ث و ال ريلحية، وتقصالن م نرو سخفي ،( 13بقرة:ال){يَ ْعَلُمونَ 
 .ك ري ذلوغ ن،ذاواأل

ُنوا َوَما ِذيَن آمَ لَّ  َواَن اللََّ ِدُعو خُيَا}ىل:قال تعا م، يد هلوالك مننيؤ املخادعة للم   -
 ( 9:قرة لبا){ نَ ُرو َما َيْشعُ وَ  مْ الَّ أَنْ ُفَسهُ  إِ ونَ عُ دَ خيَْ 

َنةَ ا الْ وُ غَ ابْ ت َ ِد قَ لَ  }: ىلعال تاق، املسلمنيلفاحشة بني واة الفتن إشاعة  -   ِمْن قَ ْبلُ  ِفت ْ
 . ( 48توبة:ال){ نَ  َكارُِهو مْ  َوهُ ُر اللَِّ أَمْ  َهرَ  َوظَ احلَْقّ اَء جَ  ىتَّ حَ وَر َلَك اأْلُمُ ُبوا َوقَ لَّ 

ْم تُ ْقَبَل ِمن ْهُ  َأنْ  َمنَ َعُهمْ  اَومَ  }: اىلعتل قاهللا، كما  لبيسهم لإلنفاق يف تراهك   -
ُمْ أَ  الَّ إِ  مْ هتُُ انَ َفقَ   . ( 54توبة:ال){لِهِ  َوِبَرُسو اِبللَِّ  ُروافَ كَ   هنَّ

 وَ َوهُ  ُعوَن اللََّ نَي خُيَادِ قِ ُمَنافِ نَّ الْ إِ }:اىلتع ، قالم كساىل وهإال صالةلاتون ال أي  -
ا  لهد ثقاويزد ،(142نساء:ال){وا ُكَساىَل امُ قَ  ةِ اَل صَّ  الاُموا ِإىَل قَ ا ِدُعُهْم َوِإذَ َخا
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  صالة ملنافقني صالة على الأثقل ا ":ملسو هيلع هللا ىلصل اق ماالفجر، كو  اءش لعا يفهم يل ع
 . "حبًوا  ولو  تومها أل هما فيما ن لمو يع ولو جرة الفلعشاء وصالا

 ُهمْ ت َ ي ْ رَأَ  فُ وْ َجاَء اخلَْ  اذَ َعَلْيُكْم فَإِ  ةً ِشحَّ أَ  }:ما قال تعاىليد، كشدال فو اخل  -
 . ( 19ب:األحزا){تِ َن اْلَموْ  مِ هِ َليْ َشى عَ يُ غْ  يذِ الَّ كَ   مْ أَْعيُ نُ هُ  لَْيَك َتُدورُ وَن إِ يَ ْنظُرُ 

ْن  إِ }:قال تعاىلالم، ساإل ار أهلانتص من اءتياالسو ، كفار لابنتصار ا حفر ال - 
ُل ْن قَ بْ ْمَراَن مِ  أَ انَ َأَخذْ  دْ ا قَ يَ ُقوُلو  ةٌ  ُتِصْبَك ُمِصيبَ ِإنْ  وَ ُهمْ ؤْ َسَنٌة َتسُ ِصْبَك حَ تُ 

 . (50ة: وب الت ) {ونَ حُ رِ فَ  ْوا َوُهمْ َويَ تَ َولَّ 
ْم نْ تُ أَ  َها}:اىلتع العليهم، ق واحلقدنون بغضهم ؤمنني ويبطن حب املعو يدّ  - 

ِإَذا وَ ا نَّ وا آمَ لُ ا قَ َلُقوُكمْ  ااِب ُكلِِّه َوِإذَ ِكتَ لْ َن ابِ و َوتُ ْؤِمنُ وَنُكْم بّ ُيُِ اَل وهَنُْم وَ بّ ِء حتُِ أُواَل 
 ِبَذاتِ  ِليمٌ اللََّ عَ  ِظُكْم ِإنَّ وا ِبَغيْ تُ و ْل مُ ِظ قُ َغيْ لْ ا نَ مِ َل مِ ُكُم اأْلَانَ ّضوا َعَليْ َلْوا عَ خَ 

 . ( 119:ل عمرانآ){رِ ُدو الصّ 

ات صفه بعض من ن وجدان فيمعلى ق(، افوصف )من إطالق حكم  ما .2244
 ؟افقنيملنا

 قني،فلى املناعالنفاق ف وص  لقن يطكا  ملسو هيلع هللا ىلص  يبلنت أن ابثي مهذا ال جيوز، فل 
 اق. نفة صفكانت فيه من  و أ

 قني؟من املنافه ن سلم أبوصف معين يا اذم .2245
َن مِ  لِ ْسفَ ْرِك اأْلَ الدَّ   يف ِقنيَ فِ َنامُ الْ  نَّ إِ :} تعاىل قال كفر،ابل يهاحلكم عل  ينهذا يع

 يقني.  بإال هلقو  نيك ا الذه، و (145: النساء){  َنِصريًامْ  هلَُ دَ جتَِ   َوَلنْ النَّارِ 

   خرين؟اآل  لىعم كحلا هتا عندعاراب ماليت جي اعدا القو م .2246
 : ليعد كما ية هذه القواخالصة، و ري كث  قواعدال
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 ضولاملكروه وف فه عنيسن كرام، و حلاعن  طقنملا نصو  ب: جياألوىلدة لقاعا
 ح.ا بامل
 .وهللا يتوىل السرائراهر الظلنا : يةالثان  القاعدة

 به مطلبن لظان اه، وإحس عليكوم على احمل يرةسر ل ا اءفص: ةثللثاا لقاعدةا
 . هم عليكحلا يفي سساأ

 . نهشا الإ ن شيءنزع مما زانه و  اليف شيء إكان الرفق   : مارابعةلة القاعدا
ه  ليع  ُيكمفسق فإنه الم وأ ع مبد يف مكفر أو وقع  من ة:اخلامس  ةدلقاعا

 . عنوا ملانتفاء او  إال بعد توفر الشروطاه، قتضمب
 ستلزمي الا ذوه ل،عال واألفواقى األيكون عل ام كم الع: احلسةسادال ةداعقلا

 وانع. ء املتفاوط وانر لش د توفر اطًعا إال بعاد قاألفر  علىباقه انط
مطلق  غها وفهمهاو ل بد ع باملعنّي إال ة علىاحلج  تقومال :ابعةلس اة عدالقا

 م.فهال
، عي فيهف الشر خلالا تب ثا ئً شي هتالفخلغري ملاى ال ُيكم عل  الثامنة:عدة لقاا

 . وايً خلالف قا ان ذا كسيما إال
  للقولبة املصاح ئنيف القرالغري النظر لى اكم عحل اجيب يف  ة:عالتاس دةعقالا

 . لعوالف
 عليه. مكاحل علىخالف مقّدم ر للمالعذ طلب  ة:ر شاالع دةعقاال

 . ولهبقه و ضر بعد ع إالزم القول ليس قوالً : ال شرةية عادحلاعدة االق
 ه. صواب  ثريك  ء يفر ملأ اطخ  لليق ن يغتفرأ افإلنصان مشرة:ثانية عال دةعاقال
 ني . سخالر ا ءمال على القٌف عن و اآلخري لىاحلكم ع :ثالثة عشرةة اللقاعدا
 . اجيفألر ل واقو لنعات واعلى اإلشا ماكحأل ا: ال تُبىنرةعة عش الرابقاعدة لا
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 قني؟نافع اململم س ل املف يتعامكي .2247
 . هنزم ني يفقافنملايتعامل مع   ملسو هيلع هللا ىلص ن النيباك  ماعهم كامل مأن يتعواجب 

 ؟الشرعي يلدلال  ية، وفقيوماليف حياتنا   قنينافامل مل معاعنتكيف   .2248
 يلي: مبا نافقنيع املم لنتعام
روج معه ابخلم هل حميس ن كا ملسو هيلع هللا ىلص هنأ: ك ودليل ذل م،تهعالني  ولقب :أوالً 

 . معهلصالة واب دسجملا يفل لدخو للجهاد، واب
 مل م أهنهللاب والفحو  او ر ا واعتذو ءتبوك جاوة ّلف طائفة منهم يف غز ختوملا  

هم من فقِبل نة،فتال افون منوخيم عّدة عنده الو  روجاخل طيعواستي
  ا مدً حمن س أالنا ث ريد أن يتحد تأ) ول: يقن كا م، و غفر هلم واستنيتهعال

 (. 2584)  سلممو (، 4905)اري  رواه البخ . (ابهأصح قتلي

  ، ولكنرىيُ ال  اق أمر ابطينك ألن النفذل ، تعاىلهللاإىل رهم ائر ل ستوكي :اً اثني
ن  رو مأمو ن مات، وحنالعال ء هذه ون إخفااولُي م هات، و مالعله 
 اىل. تعىل هللاإئر فإنه سراالهر، وأما أمر خذ ابلظاابأل

أَيّ َها   ايَ }ىل:عات لاق، مهليع غالظواإلة جابلعلم واحلهدهتم جما :اً عرابو  اً لثاث
 سَ َوبِئْ َجَهنَُّم  ُهمْ ْأَوامَ ْم وَ َلْيهِ عَ  ظْ ْغلُ اِفِقنَي َوانَ َواْلمُ  ارَ اْلُكفَّ  دِ اهِ يبّ جَ نَّ ال
 وهِبِمْ لُ ق ُ  َما يف   اللَُّ ْعَلمُ ِذيَن ي َ َك الَّ أُولَئِ }تعاىل: الوق ، (73التوبة:){َمِصريُ الْ 
ُهْم َوِعْظهُ فَأَ    ( 63:ء نساال){اغً يبَلِ ْواًل  ق َ  أَنْ ُفِسِهمْ ْم يف هلَُ  لْ َوقُ  مْ ْعِرْض َعن ْ

  يف ابلس  ان، اللربهاو ة جحلابهتم اهدجمد هبا ا ر ملوا دة هنا ختتلف،واجملاه
 نان.الس و 

ُتْم إِ لَ قَ ن ْ َذا ا ْم إِ َلكُ  للَِّ ُفوَن ابِ ْحلِ َسيَ }، قال تعاىل:نهمع راضاإلع :اً مس اخ ِهْم  لَيْ ب ْ
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هُ  ُهْم ِإهنَُّ وا عَ ِرضُ عْ فَأَ  مْ لِتُ ْعِرُضوا َعن ْ   نُوا اًء مبَا َكاُم َجزَ نَّ هَ َواُهْم جَ أْ َومَ ْجٌس ْم رِ ن ْ
 ( 95بة:التو ){نَ ْكِسُبو يَ 

َصلِّ  تُ َواَل }تعاىل:ه لك لقولذ، و فاقه يقيًنانن ثبت م ىعل  لصالةترك ا :دساً سا
  ولِهِ للَِّ َوَرسُ وا ابِ رُ فَ كَ   مْ  ِإهنَُّ ُقْم َعَلى َقرْبِهِ  ت َ ًدا َواَل بَ أَ  اتَ ْم مَ ِمن ْهُ ٍد ى َأحَ َعلَ 
 . (84وبة: الت){ونَ قُ اسِ َوُهْم فَ  ااُتو َومَ 

ة،  بقالسا يةآلايف كما   لى قبورهم،ع ياملقا م أوزهئشهود جنام دع :سابعا
 ( 84التوبة :).{هِ َلى َقربِْ ْم عَ َواَل تَ قُ  :} له:و ق اد منههشاوال

  ْم ملَْ ْرَت هَلُْم أَ ْغفَ ت َ َأسْ  مْ هِ  َعَليْ َسَواءٌ }عاىل: م، قال تفار هل غالستا دمع :اعً سات
 {نيَ قِ اسِ فَ ْوَم الْ قَ الْ  يَ ْهِدي   اَل اللََّ  ْم ِإنَّ  هلَُ للَُّ يَ ْغِفَر اْن ْم لَ هلَُ  ِفرْ َتْستَ غْ 

 . ( 6قني:املناف)
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 املبحث الثان 
 فني خلا على  سح ملا

 ني؟ى اخلفسح علن املم دو صقملاما  .2249
 ما. غسله من بدالً ضوء، الو أثناء  نيقدملا يغطي  على ما سحملية اهي عمل 

 ؟دةيقر العع أمو ي مالفقه  مكة هذا احلعالق ما .2250
 م. اً هلأصبح شعار  ىت ح م،هلفنة بني من خال الس أه زة لتميّ قيثقة و عاله ل

 يف هذه املسألة؟ خالفذي ن الم .2251
 . ادائمً  قدمنيى العل  حس ملا روني ثحي يعة،  الش خالف يف هذا 

 رع؟ش  الن يف شأاليف هذا  دلوار ا ما .2252
ْم كُ هَ ُجو وُ  ا فَاْغِسُلو اَلةِ الصَّ  ِإىَل  مْ تُ مْ قُ  اذَ إِ وا نُ  آمَ لَِّذينَ َها اأَي ّ  ايَ } : كتاب ربنارد يفو 

 .  ( 5دة:ئاامل) {ْعَبنْيِ ْلكَ ىَل اْم إِ كُ لَ جُ رْ أَ وَ  ُكمْ سِ و ءُ ِبرُ ا رَاِفِق َواْمَسُحو اْلمَ  ِإىَل  مْ َيكُ دِ َوأَيْ 

  ة لمفة على ك طو مع {ل ُكمْ و أ ْرجُ } ةكلم  أنلى نصيص عت هاقة فيسابال يةاآل .2253
   ر؟ ن اجلدال مهلا ب صب النا مت ذمالف ،{ُكمْ سِ و ُرءُ بِ }
 يحتان: ن صحقراءات ة مالكل  هذ هيف ورد

  ون ويك ،{ُكمْ يَ ْيدِ أَ وَ وَهُكْم جُ وُ وا لُ سِ اغْ فَ }، عطفا على كلمة:صبابلن :ألوىلا
 .سلالغ لقدم هلاا

  { ُكمْ ِبُرُءوسِ } :كلمةى  ا علعطف {ُكمْ لَ جُ رْ أَ وَ }، وتكون ري ابجلهو  :ةيانوالث
 سح. ملا اهليكون و 
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 قة؟الساب يةر اآلقديا تم .2254
وا حُ سَ ِق َوامْ افِ رَ ُكْم ِإىَل اْلمَ يَ ْيدِ أَ ْم وَ كُ ُوُجوهَ اْغِسُلوا فَ  }صل:ألا فظ اآلية يف لن كأ  

عد جل بلر اُل س غ رَ ُأخِّ لكن و  ،( 6ة:ائدملا) {َكْعَبنْيِ ِإىَل الْ ْرُجَلُكْم َوأَ  ُكمْ وسِ ءُ ِبرُ 
ن  و ، فيكانركاألمن وء ض الو ضاء يفعب األيأن ترت اللة على دح الرأس لل مس 

 جل .ألر ا سلس، مث غرأمسح ال أليدي، مث ا مث  ،جهو الغسل  حو:لناهذا  على

 املسح؟ وأل دم، الغس الق ما الراجح يف  .2255
ئه،  و ضفة و صيف  ملسو هيلع هللا ىلص يبن فعل النع ينا لإقله مت نا وفق محيح، مها صكال
 يها. ون فيك ليتا ت االواحل

 ؟قدميهل ملسو هيلع هللا ىلصنيب لى غسل العما الدليل  .2256
توضأ هلم ف ءما من ورعا بتفد ،ملسو هيلع هللا ىلص النيبوضوء  عن  يدن ز ب د هللابئل عسُ  - 
  ه يفدأدخل ي مث، يه ثالاث يد سليده من التور فغ علىأ كففأ ،ملسو هيلع هللا ىلص نيبضوء الو 

 وجهه غسل ف يده لأدخ مث ،الث غرفات ث  نثرتسق واستنش وا مضمض ور، فالت
  قبل أسه، فسح رأميده ف  أدخلرفقني، مثملرتني إىل اديه مسل يغ ، مثاثالث

 (. 186)  خاريرواه الب  .(نيعبكال ىلإليه رج سلغ ، مث واحدة  ر مرةدبوأ ما هب

أفرغ  فء عا بوضو د ن أنه رأى عثما ، فان عثمان بن عموىلن راوعن مح  -
  مث  ء، لوضو يف ا ه يين  أدخلمث  ،ات مر الث ث هما لس إانئه فغن ديه معلى ي

مث  ، اثثال  رفقنيملىل ايديه إو الاث، وجهه ثسل غستنثر، مث شق واواتنمض متض
  وضأ حنو ت  ملسو هيلع هللا ىلصأيت النيب قال: ر  مث ، اثال يه ثل جر  تال غسل كه مث سح برأمس 

ث  تني ال ُيدعركمث صلى  ،اهذضأ حنو وضوئي و ن ت هذا وقال: »مئي ضو و 
 (. 226، ومسلم )( 159ي )بخار رواه ال «.همن ذنبم دتقا  له م هللا رنفسه غف  مافيه
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 حلكم؟ هذا ا ء عنماعلال نقل ااذم .2257
  هِ وئِ ة ُوضُ فص يف ملسو هيلع هللا ىلص نيبعن الر خباواترت األوقد تر: » جبن حافظ احلقال ا
  ة خاَلف الصحابمن يثبت عن أحد  ومل ،ِر اللَّ ميه َوُهَو املبني ألَ جل رِ  غسلأنه 

ل اق ،ذلك ن ع الرجوع همنع تبد ث وق ،سأنباس و ّي وابن ععلِ  عن  إالكَ لذ
 ،دمنيل القس ى غَعلَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ  رُسولصحاب ع أَ أمج: يلى ليب أَ ن ن بالرمح دعب

 1. هىت ان «.منصورن د برواه سعي

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصى لى خطى جّدهم املصطفع ت بيال م أهلعال أ رهل سا .2258
 :مأقواهل من ضعبه ني، وهذالّرجل نوا أيمرون بغسل كا  قدف ،منع
أ  توضّ ت ألس جل: »ام( قّساليه ال)عل  لين عع ئهعن آابي عل  بند عن زي /1

:  يل ، فقاللوضوءت يف ا ابتدأآله( حنيو  هعليهللا ى )صل  هللا سولبل ر قفأ
قد جيزيك من ذلك  ل:افق، ثالاثً لت س غ ، مث سنتّ او  ستنشقاو  مضضمت
  يك منز جي قدني، فقال: مرتاعي ومسحت برأسي ذر  لتغس ف ن. اترّ امل
  ّللخت ال ابع، ص األبني ي خلل عل اي  يل: لفقا، ميّ قدلت غس و  املرّة. لك ذ
 ر«. الناب

 فغسلتَ َت ينسِ ذا إ قال: » سالم(ليه ال )ععبد اللَّ  يبأن رٍي عصِ  بَ يبأعن  /2 
 جه،الو د ، مث اغسل ذراعيك بعهك جو  غسلفأعد هك وج ك قبلاعر ذ
 سلغن، مث ايألَ غسل اعد أفن ل اأْلَير قبت بذراعك اأْلَيس بدأن فإ
  مث، رأسك ح امس ف ليك جسل ر تغ سك حىتح رأمس يت س نن ار، وإيس ال

 2.«ليك رج اغسل
 

 ( 266 /1)فتح الباري  - 1

 ( 2/101بيح )مرقاة املصا  - 2
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قول  ن( عمالالس يم )عليه إبراهت أاب : سأللا محزة قىبأن على بن ع/ 3
 ىَل إِ  ُجَلُكمْ رْ أَ وَ }:هقولإىل  { ةِ الالصَّ  ِإىَل  مْ وْا ِإَذا ُقْمتُ َمنُ يَن آذِ الَّ  َها ي ّ أَ  ايَ }:هللا
  : الق أ؟وضّ يت فكي  اكدلت فجع :. قلتهللادق ص :لفقا {َبنيِ عْ اْلكَ 
ال: اء مرّة؟ قملات: من قل مرّة مرّة، ال:سح؟ ق: يقلت ،تنيتني مرّ مرّ 
 1".ما غسالهل غسا ال:ق ؟نيدمقفال داكلت فجعم، قلت: عن

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص لنيبة اسنّ  يف  ح س املمشروعية  على  دليلما ال .2259
يته  مث أقبل فتلق، تهجاحل ملسو هيلع هللا ىلص  نيبلا ق»انطل  ل:اق عبة ن شب ةاملغري عن 

ه، فذهب هل وجوغس  ،نشقواست مض مضمية، ف اشة بجُ  هعليأ و وضتاء فمب
ا همغسل ف ة بجلا تن حتيه مد، فأخرج ينيضيقكميه فكاان   منيديه  جر خي
 . (363)  يواه البخار ر  «.خفيه وعلىبرأسه  حس مو 

 

 

 742زء األول( رقم: الوسائل )اجل ركدمست  - 1
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 لثابحث الثملا
 ة عد تعلق ابلبيا م 

               ة؟غلعة البد تعريف ام .2260
 1.  بقال سمثاتع ال على خامل ءيهي الش 

 ة؟شرعيوص النصمن ال وللقا  اذيل هدل ما .2261
 كنت  اأي م ، ( 9:فاألحقا){لِ  الّرسُ ِمنَ ا ِبْدعً َما ُكْنُت  لْ قُ  }:تعاىل قوله  -

  .بلي رسل كثريقأرسل قد ف سل،ر أُ أول من 
 من وابتدأوهاختعوها اأي  :( 27د:دياحل){اهَ و ابْ َتَدعُ ًة يَّ انِ بَ َوَرهْ }:ىلتعا ولهق  -

 . د أنفسهمعن
عه هلا  دابإل وذلك  (117البقرة:){اأْلَْرضِ وَ  َماَواتِ السَّ  يعُ بَدِ } :ىلتعا هقول  -

 .  سابق  لامث  علىال داثه هلاحوإ

 شرعاً؟      عة بدعريف ال ا تم .2262
 2ارع.  ش ال مرليه أس عيل ينالد يف يءش اث ي  إحده

 ي؟لنبو ا لهديق لمواف يف عر تلهل هذا ا .2263
حدث  ن أم): ملسو هيلع هللا ىلصول هللا سر  قال : تقال نهاع هللاي ئشة رضعاعن ف ، نعم، 
 (. 2697) ي ر لبخااه ارو و رّد(. هف  ليس منها م اذان هيف أمر 

 . (1718واه مسلم )ر (.  ردو هران فأم ليس عليه عمالً  عِمل من سلم: )ومل

 

 ( (. مادة )بدع 20/307) اتج العروس  (، 8/6)  ربلسان الع   - 1

 (42-1/37شاطيب )لل  االعتصام  - 2
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 ية؟ة الشرعحيانللبدعة، من ال ىخر أت عريفان تم كانل هه .2264
 يعة يقصدشر قة الالطريهي تضاخمتعة  دينلايف ة ذلك: )طريق ومن، منع
 .  شاطيبالف ير ا تعه(. وهذحانله سب بدة يف التعغالملبا اهيعل وك ل س ابل
لتقرب ابالفاعل ية نت به رع تعلقبه الش   أيت ث ملدحم)كل  يضا:ناك أهو 

 .ى فعله(عل  ب دة واعتقاد ثوااعب يةأي ن  اته ذب ه نبحاس هللا إىل
 ه(.  ل عليدليال هلل مبا بد عت)ال: ختصار فُقلاال ئتشإن و 

  ؟يةشرعلادعة  حكم الب ما .2265
يف  وذلك قشة، اللمن االً جمع د يال  ضاح مباإليغاية ا ملسو هيلع هللا ىلصها النيب محك ضح و أ
 (. 867م )مسل رواه  اللة (. بدعة ض وكل) :ملسو هيلع هللا ىلص لهو ق

 ة؟البدعكم ح ى عل يو به النجيتو ال اهذن م باطتن االسأين  .2266
ج عنها خير  مة الهذه كلية عافم، و معال صيغأقوى ن م ( كل  ر أن لفظة )ر تق

فإنه   سمىاملذا ه تل حت يدخ ام كلعة، فدلبابوصفه مما يصح شيء 
 لة. ضال  يه أبنهل كوم عحم

مع  بدعة س من الي ه لأن بدعة، قة للالساب التعريفات منيستفاد ا اذم .2267
 ت؟ادابلعا  يف ده جو و 

 يف الشريعة.  ه أصلما ل كل  (ث دحم) ديرج بقخ
ة   العباداملساعدة يف دثة واحمل ئل املشروعةالوسا ل( كاتهبذد )قيب جر وخ
م ل عللت رسا، واملده املياد، ودور ساجامليف  ت و الص ات رب ككم؛  عنها  ةفكنوامل
يع  شر ع كت توضادة، وملبالعيف ميات املس  ول هذه، لعدم دخك ذلا شابه وم

 وعة.شر ملا دة على الطريقةاالعب حتقيقها فدهة ر و ر ضدثت لاحا امنو ، يدجد
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 ؟الشرعية دعةالب معرفةالمات وع بطضواما  .2268
 : هيو ، تص هباثالثة خت عالمات للبدعة الشرعية 

 . ث اإلحدا /1
 .  الدينإىل أن يضاف هذا اإلحداث  /2
 . ؛ بطريق خاص أو عامرعيإلحداث إىل أصل شأال يستند هذا ا /3

 عة؟ دالب  تضبط مساريتال ودالقيما  .2269
   .يلكيفوا ،كاين، واملاينزميد الوهي الق القيود ثالث 

 ة؟السابقود يح القيضو ت ما .2270
يف هذا  ة تقرب ني اد اعتق مع  من،عبادة بز  صيا مت ختصاذ: ينلزماالقيد ا

ع م بصياملسنة ن ام اومي صّ كمن خ،  ةعلبد ايف نال دخ د، فقالقيد
له ومث ،لشرعذا القيد اهبت أي ومل يص،التخصا هذ نرجاء ثواب م

   . متاملآيف  نلقرآاءة ار ق أوبان،  صف من شعصيام الن
مل  ، و كان ثواب امل ءاة فيه رجاللصابينا  مكاان معكمن خصّ :  املكاين ديلقا

   ن.اكملاهذا ب يف ي للثواليل شرعبدبت يث
واب بث  منهم اعتقادارآن مجاعة؛ قلاءة اا لقر معو تجان م لث: مفيكيلايد الق

بسنيته،   نه م انعة ظء يوم اجلمابلدعااخلطبة خّص  منوك ، مجاعة هاءتقر 
 به.  لسنة ا باع واب اتيرجوا ث يأ

 ؟ةقسابالبدع ك الاذا تشرت مب .2271
دات  زايو  دو دخلت عليها قيأُ صلية أ ادةعب دجنت اثده احملهذع يمجيف 
 فية.إضا وع بدعةا الني هذونسم ،لثواب ااء جر دعة مبت
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 ع؟االبتدا عن  ةهيلنااو  باع إلتابمرة  ن اآلآ قر النصوص ما  .2272
 ذلك: من، فبتداعهي عن االنلإلتباع واابر مابأل ثرت األدلةتكا

  { اللَُّ  هِ بِ ملَْ أَيَْذْن ِن َما  الدِّيِمنَ  مْ هلَُ  ُعوارَ شَ َكاُء ُشَر  هَلُمْ أَْم }له تعاىل:و ق -
 ( 21ى:الشور )

ِه اِبللَِّ وََكِلَماتِ ْؤِمُن ي ي ُ  الَّذِ مِّيِّ اأْلُ  نَّيبِّ لا هِ ُسولِ  َورَ للَِّ ُنوا ابِ َفآمِ  }:وقال تعاىل  -
 . (158األعراف:) {  ُدونَ تَ هتَْ ُكْم َلَعلَّ  وهُ اتَِّبعُ وَ 

 ( 7ر:شاحل) { ُهوات َ ان ْ فَ  ْنهُ َما هَنَاُكْم عَ وُه وَ َفُخذُ  ُسولُ رَّ الُكُم اتَ آا َومَ  }:اىلتعل وقا -
 رَّقَ وا الّسُبَل فَ تَ فَ تَِّبعُ  ت َ ُعوُه َواَل اتَّبِ ا فَ ِقيمً تَ سْ مُ ِطي ِصرَا َهَذا نَّ َوأَ } :ىل تعاوقال هللا -

 . (153نعام:األ)  { ِلهِ َسِبي َعنْ ِبُكْم 
ْم  تُ أَن ْ ْنُه وَ عَ  اوْ َولَّ ت َ ُسوَلُه َواَل  َورَ ا اللََّ يُعو طِ ا أَ آَمُنو  نَ ي الَّذِ  َهاأَي ّ  ايَ :}ىلتعا وقال -

 . (20ألنفال:ا){ونَ َتْسَمعُ 

 اع؟داالبت ة عنهيناال و   ع إلتبا ة ابر اآلمية و نب ة الالسن صنصو  ام .2273
 :لك ، ومن ذكثرية بوية  النصوص الن

إن  ف بعدا أم: )اس نطب الل إذا خقو كان ي  ملسو هيلع هللا ىلص يبن النأ بر جا نع -
ور  مألاوشر  ، ملسو هيلع هللا ىلص د اهلدي هدي حممخري تعاىل، و هللا تاب كيث  حلدادق أص

 (. 867رواه مسلم ) (.ة ل بدعة ضالل ك، و احمداثهت
ذاد البعري  يا كم  عنهذادون ا يُ من قو وأ)ض: احلو ديث اح أيفيح الصح يفو  -

ك  إن ن: قولو ي؟(، فايب أصيحايبصيحأ : )-ملسو هيلع هللا ىلصنيب ي الأ –فأقول  (،الضال
  ( 6643لبخاري )ا رواه  قا(.سحا ُسحق)ل: و فأق! عدكب ا ثو حددري ما أ ال ت

 ( 249مسلم )و 

 ارك؟بجلانب املا  ا يف هذالسلف وال قأ ما .2274
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   :م كانوان السلف أهنع لر القو توات
 1. "ةعد بجتهاد يفن اخري م،  سنة يفتصاٌد اق": يقولون -
 ( 98اه الدارمي )رو (. هارِ قدَ ب ةالسن ع منٌم بدعة إال رُفما ابتدع قو ): ونيقولو  -

 ( 211)الدارمي رواه . "متُ يُكفقد  ف عوا تبتدوال وااتبع"ن: و ولويق - 
 2. "ةن مبوافقة الس الإ لٌ قوٌل وال عمتقيم يس  ال " قول:ي فيانس كانو  - 

 3. " ةسنس حالنرآها ان  وإ لة، ة ضالكل بدع  "ول:ابن عمر يقان وك - 

 د هللا؟  نقبول عكون سببا للي، علفال أ يف طاخل عمة يلنسن ال حُ ه .2275
ُكْم  ُلوَُكْم أَيّ يَ ب ْ لِ }تعاىل:قوله  يف  ضابن عيلفضيل قال ابول، للقا ببً س عترب ي ال
  خلصه ا أعلي، ماب أ اي  وبه". قيل:صه وأأخلص " قال:{ اًل مَ عَ ْحَسُن أَ 

  ن ا كاوإذ ،لبقيُ   ملصوااب كنيومل  كان خالصاا  ذمل إ العن ه؟ قال: "إوأصوب
ان  ما ك خلالصوا ،صواابا خالص يكون ىتل، حقبي  مل صن خالكي ملو اب صوا

 4.نة"س الى ما كان عل اب و ص والتعاىل هلل

 هم؟ وع املوضملذا ات هول تناب تكهل هناك من   .2276
 شامة،  باعث( أليبو)ال ،اطيبلش ل( امتصالعا) ا: ثرية، ومنهكوهي نعم، 

  ي عن لنهوا اعتبابإل مرألو)ا دع(، بلا يف ء جا ب )ماى املسم اب ابن وضاحتوك
 .رطوشي( للطالبدعو ث داحلواطي، و)بتداع( للسيو الا

 

ْرَوزِيالسنة  - 1
َ
 ( 30ص:)  امل

    ( 638/ 2) لآلجري  يعة الشر  - 2
 ( 1/101)  الاللكائي  ة ماعواجلنة  لسشرح أصول اعتقاد أهل ا  - 3
 ( 95/   8)نعيم   بو ية ألل احل - 4
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 ؟ةصيعلبدعة وامل ابنيلفرق ما ا .2277
 .اشرعً   للمتقرر ةخمالفا م ه منكال  نة أب صيعالبدعة وامل قتتف

لقول، ابلفعل أو ا هللا تعاىلتقرب إىل وي النها يعل اف نأب دعةبالد ولكن تزي
منا يرى أنه  وإ، شيءٍ  يف رعش الف لخا ده قنرى أال ي هس فنة ر قراو يف فه

 لك.   بذتعاىل هللاإىل  متقّرب 
،  ك لص بذعا نهة إعل فال كابه هلذه تال ار حم عل العاصي ي فإن  : عصيةملاما إو 

 .عللفا ذاهب اىلعبد هلل تعته القوم يف قلبوال ي

 ة؟لابق ابألمثتفريق الس يح الضا تو م .2278
ة  ، مع قو وة شهال هتغلبن ولك ، ك بذل ربه  يعصيأنه  معل ي، يزينحني  ينالزا -

  ك الفعل،لى ذعل هذا  له كلماإليان فحوضعف  انطالشي داعي
ذلك وهم  علونهم كلهم يفوحنو  ،ابر ل الكأيي الذو  ر ، وشارب اخلمقالسار  - 

    أو ثوااب. ابون هبا تقر ، وال يرجمعاصي  هذه أن همفس أنيف  ونرّ يق
 األموات، أو  عو ديأو  ،ملسو هيلع هللا ىلص يبالند لمبو  تفلأو ُيرب، قل ا لحو  طوفمن ي ماأ - 

 له يفعنفإ، وحنو هذا واتصل ر الي أدابعلذكر اجلماقول ايو أهلم، ينذر 
 . ىلتعا ب إىل هللاالتقر و  دلتعبّ ا يف لغةباذلك ألجل امل

 ؟سبق ماة ما خالص .2279
 ك.بها ذلال ينوي صاح  ، واملعصيةا الُقربة صاحبه ينوي ة عبدال

 ؟يةعصامل أو ةبدعل س؛ اإبلي  إىل  بّ حا أأيهم .2280
ة  البدعصاحب  عصية، ألنمن امل يسل ىل إبأحب إ ، لكن البدعةشر االمهك

 . ب أنه على صوا  ىبل ير   ئ،طرى أنه خميال 
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  عنح لنصا يف  عن العاصي ع بتد تلف بني املهل خت ، ع ا إلقنا  ئلوسا .2281
 أ؟طخلا
  ى ونر  دعة،ب نهأو  اهذ فعله أِ ال خبط إقناعه أو ىلع؛ حتتاج إمن املبتد توبة لا
ا،  هتيادهم علية الععبدلهذه ازع عن ل أنفسهم النقبت ة ال تدعبامل من ثريكال
  م.مهقو  ينباثت آابئهم و و ن مور م ا هنوهبم، وأل  قيف سوخها ور 

، لعذاب لجبة مو و م راح هناأو  ه،م قبح فعلتل ه يععصية فألن حب املصا اوأم
 .  ا نهموب ا ويتنهزدجر عري والوعظ يكلًبا ابلتذ فإنه غا

 عن خطئه؟ة بو الت  مث من، و حقلة لدعو  رأكث يهماأ .2282
احب  صن أ عين بذلك نال و  تدعة،املب ن التوبة يف كثر مأة االعص وبة يف الت
، ولكن  بمذن وح يلجه كلة مفتوبتلب اابل ب  ال، ك ، بدعة ال يتوب لا

ج إىل  ، وهذا ُيتا ايعلم بقبحهبتداء أن قها ايا طر نه مه بتتو أن  ودقصامل
 ة.  لفاملخاجه و يان ، وب هبقل  عن بهةف الش كش 

 ا اتب؟ة املبتدع إذوبت قبلل تُ ه .2283
وأتى    اتب مث ، نبنب أبي ذذن أم نة أن والس  ب ة من الكتااألدل يف تقرر

 ه.ب عليتو ي هللا  إنف وبةلتابشرائط 

 ؟  رميكالن رآ الق منم ى هذا احلك ليل عما الدل .2284
 ة هذا:ن أدلم

ِة ْقَنُطوا ِمْن َرمحَْ ْم اَل ت َ هِ سِ أَنْ فُ  ىلَ عَ وا َرفُ سْ  أَ ينَ ذِ َي الَّ ِعَبادِ  ُقْل ايَ  }:قال تعاىل  -
يًعانُ لذّ ُر ايَ ْغفِ   اللََّ  ِإنَّ اللَِّ  ت خل ع دمج ب نو الذ قوله: ، ف( 53ر:الزم ){وَب مجَِ

ألصل وا يعاً مجوله بق مو عملا ذاه كدأ دستغراقية، وقالم االالو  األلفعليه 
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 صص.ملخرد ايموم حىت اء على العقبهو ال
 رِ افِ غَ ( 2)ْلَعِليِم ا يزِ َعزِ  الْ َتاِب ِمَن اللَِّ كِ يُل الْ ْنزِ ت َ  ( 1) مح}:تعاىلقال و  - 

  ْيهِ  إِلَ الَّ ُهوَ إِ  ِل اَل إَِلهَ طَّوْ الي ذِ اِب قَ ْوِب َشِديِد اْلعِ الت َّ   َوقَاِبلِ ْنبِ الذَّ 
 . (3-1:رغاف){ريُ صِ مَ الْ 

   ؟ويةالنب  نةمن الس كم حلا اهذ ليل على ما الد .2285
 ا:ذلة هدأ من

ب، اتب ات مث ذنب، تف بد إذا اععب)إن ال يل:الطو  اإلفك  حديث د يفر و   -
 (. 2770مسلم )(، و 2661ري )لبخارواه ا (. ه عليهللا

   ." هعلي هللااتب ا مغرهبن م سع الشمطل قبل أن ت ب ن ات م " :ملسو هيلع هللا ىلصيب نلقال ا  -
 ( 2703)  مه مسلوار 

ه  او ر . "غرر غي مل د ماعبالة بل تو قبإن هللا تعاىل ي "مرفوعا:  عمرن اب نع  -
 (. 3537) مذي لت ا

 ؟ة املبتدع ية توبن كاإمالقول يف صة ال ما خ .2286
 ،هالفتخماتب من ك لو والشر الكفر صاحب  ا أنيقينعلم نل: قو ته الخالص
،  أوىل من ابب  اهذف دعبتامل بةبل تو تق نيه، فألعل ب هللا ات، ذلك  ق يفوصد

   يف  دوايتما وال، ىلاتع محة هللامن ر  يقنطوا أن ال نيابب للمذنب تح ف هفي هذاو 
 ا(. لها كان قبهتدم م  بةتو والديث: )احل ، ويفاصيهممع

   دين؟  اب الا أببو تعلقهتبار  ابع دعةلبا ساما أقم .2287
 : قسمني إىلر تباعاال هبذا ةالبدعتنقسم 

 عقائد.  لا أي: ات يعلمالابب   يف ةبدع  -
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 ه.  مور الفقأمليات: أي العب  ابة يفعوبد - 
 ية. ل ة عمعقدي بدع : اهعن قالفي، رالصو  ضعب  يفمعان توقد جي - 

 يات(؟ لملععتقاد )ادع يف االبلاما أمثلة  .2288
ي  داهل خالف  نج، وكل مخلوار ية واالقدر د بدع االعتقا يف بدع لة الثن أمم
 بلة.قب لل س تتنليت ا قفر الن م وغريهم ح،بوي الصحيلنا

 يات؟العلم هي منو  العقيدة متسّ ع لبد اذه  هكانت   فكي .2289
ت، ايمابب العل  ع يفد ل: بو نقو ، أةديقع عبد  ءؤالههبا  ىتأ يتلدع البا

  عمال اج األ، وإخر عة عقديةبدقدر ار الكوإن عقدية،  عةبدر الصفات فإنكا
،  هيمل عة عبد رهياختاو العبد  رةوإنكار قد، ديةقعة عن بداسمى اإليعن م

 لك. ذ ، وغريعقدية بدعة ر ده يف الناخلو و  ريةبالك مرتكب رتقاد كفعوا

 ؟اتيعملال يف ع د ع البا و أن ام .2290
  : ا نواع، منهية أل العمبدعة ال

يف أصل  يس هلا عبادة ل  اث أبحدوذلك  ، ادةصل العبأ  يفكون بدعة ما ي  -
؛  وعشر م عيد غريو مشروع، أ ريم غاو صية، أالكإحداث صشرع؛ ال
اء أو  األنبيلبعض  عض املوالدذ بااخت و ، أةس السنأاألم ور و الد ياملياد أعك
   .ذلك كثريةعلى   مثلةواأل ور،بلقاول ف حوالطا، وكاً دعي ءاولياأل

 كعة يفزيد ر ا لو دة، كمذه العباه يف عملشرو اقدر على ال دة ايالز ون يف ما يك  -
          صر.عو الهر أظلصالة ا

وذلك  ة، وعمشر  غري لى صفةععبادة  لكفع  ،ةادالعبء اأدة صف يكون يف ما - 
 ة.بومطر  ة ياعمج صوات أبشروعة ار املاألذك كأداء
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يص صخت الشرع، أو خيصصه مل ةاملشروع ةعبادل قت لو صيص بتخ ونكا يم  -
نصف من لة اليص ليكتخص الشرع؛ خيصصه مل معنيمكان  ا يففعله

كن هذا لروع ش مم لقياوا امصيال لفإن أص م،م، أو قيايابص هليلتان و بعش
 يل،دل ىلج إا ُيت لتخصيصا
  ، أوثالً مة مقرب ه كفية الصال لعف ةيل أفض ادابعتق ن معنيمكاص يختص - 

  فهذا  ، ذلك  يل وحنوو  أوفيه نيب  كان صّلى م و قرباً، أ فيه دمسج
 ليل. إىل د يص ُيتاجخصالت

 رعي؟ لش ا اهحكم  تبارعالبدعة ابقسام ما أ .2291
  : قسمنيىلعي إر ش المها حك ار تبعاب البدعة سمتنق

 ر. نه كفليه أبعي ما ُيكم ، أرةكفّ معة دب - 
الظلم  ةجبقى يف در بل ت كفر،جة الدر  إىل تصلال   أي ّفرة،كم ريغ بدعةو  - 

 لفسق.وا

 ّفرة؟كامل البدعة المثما  .2292
 :  ملكفرةالبدعة ال مثا

م دعتهبب وافر ك  ءفإن هؤال، ن التمذيواصف نهم باجل عا مية، أتباجله  بدعة  -
السنة  ض أهل كر بعذ ل السنة، و أه من ملٍ عا ةمخسمائ د كفرهمل د تققو 
 ث الون عن الثخارج كفار همية اجل أن علىنة لس ا لاق أهفتا نير تأخامل

 .لةالقبأهل  نم مفوا أبهنوصي فرقة، والوسبعني 
 فر.  كاهبذا فهو  ل قائلأن اعلى  فتفق السل وقد أرآن، ق القول خبل الق - 
ون أن  ويزعم ة السابقة،تابلكوا ،ابقس  الهللاون علم ر ينك نيلذية ادر قالة دعب - 
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من  وته مخر من أت  همري كفتلى ق عتفأ دف، وقنأر مألأن او  ال قدر
ل وسار أه م،غريهو  ة ر هري يد وأيبسع وأنس وأيب كابن عمر  ؛ةالصحاب

 اق.االتفهذا  ة علىالسن
لركوع  ات، و ابكر ج الريفت يف م هلستغاثة البح هلم والذوا ت مواء األاعد - 

 ىل.  اعت يم هللاعظله كت تعظيماهللا   احللف بغري، و ورلقباىل إلسجود او 

 لتكفري؟ىل ا إتصل  ال اليت  عةدالبال مثا م .2293
   :لكفر حّد اإىلل ليت ال تصالبدع ا لاثم

 ر.  القبو ل إىل ّد الرحاش بدعة  -
  الصلوات. رأداب  اعية اجلم رة األذكابدع - 
  .عبادات لببعض ا معني نازمأو  انكم يصصخت بدعة - 
 يان.  ن اإلمراج العمل إخ عةبد - 
   .لك ذو وحن ة،ري بب الككتمر  ريتكف عةبد - 

 ؟يننة يف الدبدعة حس  كانيقرر أن همن  عول ما القم .2294
 صل.عن األانقل  يل، ألنهدلالتقدمي ب طالبمُ داء هذا ابت
 تابالث من ال ،لصألااقل عن لنطلب من ايُ ل دليلأن اصول ألقرر يف اوقد ت
  ة.ألمالف سك مضى لوعلى ذ ،عليه

 دين؟يف ال حسنة ةل هناك بدعه .2295
 . اللةضدين  يف العة بد لا كمنإ، نة س دعة حب يندلايف  يسل

تدل  يس ، و حسناً  يكون  ع ماالبد  منأن  يقول:على من  ابو كيف اجل .2296
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فخرج  ح ة الرتاويال  صيف  ب ن كعب على أبّ  لناسع امجملا  عمر  بقول
   ذه(؟ه عةالبد تعمن ): لافق

عية شر لا ةعالبدا ا عرّفنك إلننوذل ،بدعة حسنة جودو  قوللا اذلة يف هال دال
الة  يف ص  االجتماعو  ،مر الشارعيه أل يس عدين لال يف ءشي اث حدإي هو 
 ع.  ار الش  ه أمرا عليح ممتاويال

 الشرع؟يف  دهاجو على و لدليل ما ا .2297
ة  ل ت ليذاد ملسجا يفى صلّ  ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا سو عنها أن ر  هللا  رضي  ائشةع عن

ة  ليل لا وا يفمعت ، مث اجالناس  كثرفن القابلة ى مصل مث  ،س انبصالته فصلى 
أيت  ر  )قد قال: فلما أصبح ملسو هيلع هللا ىلص سول هللاهم ر يج إلم خير فل  بعةاالر و ة أالثالث
 وذلك  (تفرض عليكمأن يت خش أين  وج إال من اخلر ينينعومل  صنعتم لذيا

، ومسلم  (731) يبخار ال ه روا ة.سن اوهنك  ديث علىحلفدل هذا ا نمضار يف 
(761 .) 

 ؟عدم نسخهو  هبقائو ي و عل النبالفا ذت هثبو  ليل على ما الد .2298
  مجاعة يف سجد  املام يفيالق ة الص  صحة لى عيل  دلأوالً  ملسو هيلع هللا ىلص  ول هللا سر م ياق 
علله ، بل احلكمهلذا  خيس بنسج لخلرو عن ا د ذلك نه بععه عناضان، وامتمر 

اليت  اذوه وجر ن اخلم أمتنعه ت مه أبمحتلر و  ام،قيالا هذ معليهفرض ي فه أنخبو 
   . ملسو هيلع هللا ىلص تهو مب زال شاه قدخي

   ؟  بكرأب   عهدفعل يف تُ  مل  اماذكذلك، فل  نالو كف:  لإن قي .2299
 ن:ألمريرجع يهذا ن أب قاليُ 
  ىل منده أو كان عن  م عليها هل وماللي س آخر النا قيام ن نه رأى أألما إ واًل:أ
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 ل.ليال لد أو واح ماىل إممجعهم إ
  ردة ال هلم أباغله الترع مع شفلك اذل ظر يفنلعن ا  هن زما ضيق :اً نياث

   . يحو ات ال الة وكد من صأ وا هممك لوغري ذ

 ؟ ويح ة الرتاصال   مع  عمر  لثانا ةيقخللد اه عجرى يف ذي ما ال .2300
 . (ْعَم اْلِبْدَعُة َهِذهِ نِ )ك: ذل بعد وقال واحد،إمام على س مجع النا

 ؟يف قولهي  الشرعمر األ يد ر ي  انك   رميف نعلم أبن عك .2301
ه  فعل مت   ء شي حيلتاو ا  ةال يف ص اع مجت ن االيعلم أب كان    نهء أاتدلم ابنع
 شروع. هو م اذفل  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عم

،  تفرقعن الد ابتعاًدا واحإمام  ة مععمشرو بادة ى ععل  مهعمج و وه
أنه   ، (1906رواه البخاري ) ( ِذهِ نِْعَم اْلِبْدَعُة هَ : )  عمر ول ق لك أنفعلمنا بذ

ها  يف واليت، غويةل ال ةا البدع هب منا يقصد إ ية،عالشر ة دعبليقصد هبا اال 
 الصحابة.  قة من مجيعوافمبد، حوا ماعلى إم مهعاتمجا

 س نَّ يف  م نْ  ) :ملسو هيلع هللا ىلص ولهبق  م دعهسني بحت علىع البد  ينحمسّ  عضبيستدل  .2302
ُه، ُكِتب  ل  ًة ح س ن ًة، فـ ُعِمل  هِب  ِم ُسنَّ اإْلِْسال   ال  ل  هِب ا، و  ْجِر م ْن ع مِ ْثُل أ   مِ هُ ا بـ ْعد 

ُقُص ِمْن ُأجُ  ِم ُسنًَّة س يِّئ ًة، فـ ُعِمل  اإْلِ  نَّ يف س   ، و م نْ  ش ْيءٌ ورِِهمْ يـ نـْ ُه،هِب   ْسال    ا بـ ْعد 
ُقُص ِمْن أ ْوز ارِِهمْ ال  يـ  م ْن ع ِمل  هِب ا، و   ِه ِمْثُل ِوْزرِ يْ ُكِتب  ع ل   رواه مسلم   ( ش ْيءٌ  نـْ

 نه؟ ع ةبف اإلجاكيهلم به، و الستداوجه ا فم  (1017)
وبنّي املقصود ال ة لدالواضح ال وهو  اىل،تع ه هللا محسلم ر م هروا يثدا احلهذ

 زاما.ا وال التضمنت وال طابقة م؛ العلبد ا  نوس حم يريدهى ما ل عيدل 
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 ؟ابحلديث د ان املقصو ا بيم .2303
يه  ف يسل ف م سنة حسنة (إلساليف ا من سنّ ديث فيه )ن احلود: إصاملق
 ةغيف الل  السنةو  ،بدعةلل ر د ذكير ومل  ،ةئينة والس س السنة احل كرى ذ و س
 .ةقلطريا

 م(؟ال اإلسمن سّن يف حديث: ) ن مود ا املقصم .2304
،  هاثابني عليامل فهو من ها للناسفسنّ  ةحسن طريقةى ب أت نن مه: أب دو املقص 

 . اهنشرع على حتسيلة البدال نة إالما أهنا حس يقة ف طر رّ ن تعكوال ي
ى أن  ل دّل عي ك ن ذلفإ، ديثاحلا يف م ك  ة هنا حسنأبالطريقة  صف ُتو  ندمافع
 يث.  دا احلل أهل العلم يف هذقا ذلك لشرع، كا يف صالً أ اهل

 ؟حلديث اة يف س رئية الدئافما ال .2305
له أصل  أمرٍ على  ( إالنةنة احلس لس يطلق ) ا مل ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  على أن لةّ الدال

 . عالشر  يف
 بة احلديث؟مناس ما .2306

ة  اجن احلم يةى غاعل انوا ك  ب ر من الع فدو  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ا إىل جاء  نه أ ه ببس
من   فجاء رجل ،ق عليهمصدتال ابه علىحصأ ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال ثقر، وحفوال

 حىت التصدق بعده على من س االن تتابعمث  ،ةكبري دقة  صب قفتصد نصارألا
فقال ، ملسو هيلع هللا ىلص يبي النعل األنصار جب ف، فأعت صدقاالبري من ك  جتمع قدر
 احلديث. 

 لسابق؟ا  من قوله ملسو هيلع هللا ىلص  لنيباقصد م انك  اماذ .2307
يف  ة قلصددائه ابتبا نري مصانعُل األفسنة احل لسنة ابد ا قصمنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
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  ا أن النيب هبذ رفتقر ُل، قبْ  من ةروعة مش قدصلأبن اقينا ي نعلمتلك احلادثة، و 
ام إلقح ل جماالدين، فال ع يفمشرو  وما هى سنة عل احللق السنة ا أطإمن ملسو هيلع هللا ىلص

 ع.الشر  يف ا أصل هل الذ البدعة إ نة،س احل  نةلس ا ةبدع حتت دائر ال

 ؟ةحسن عةدبأبهنا   وصفهان ك ميال ذاملا .2308
  هنا أب ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب ؛ةعلشريلق ابخلاعلم هبذا وقد وصفها أ صف و ن تيكن أ ال

 ث.  احلدي هبذاع ين البد س استدالل حمالن هبذا بطرد، فظهر ا  هنة وأب ضالل

      شرحها؟   منري س يء يش مع ةعملعرفة البد ملهمةاعد او والق ما الضوابط .2309
بدعة  ال  رفةهمة ملعملا طضوابالو  لقواعدابعض  ىلا تعهللا  محهمر  العلم لهأذكر 

 : عضهاب ك نة ودو السن نيا وبوالتميز بينه 
 يثمن احلدذ وهذا مأخو ، ردين فهو اث يف الدإحد لك:  األوىلدة قاعلا

(،  9/107اري )لبخا  رواه هو رد (ران فيه أمل ليس ععمل عماًل من )روف: عامل

 وأ للقولع ا أي اخت ا هن ث ادإلحاد ابر ، وامل(1718)( رقم 1343 /3لم )ومس
  مجاع نها من اإلع عتفرّ ما أو  والسنة،  الكتاب  يه منعل  لليد فعل الال

من  عدها بما و  باب ل اد يفواعم القهي أعدة ه القاذه، و حصحيوالقياس ال
 عنها.   رعفإنه متفد والضوابط القواع

دة  القاعه وهذ لتوقيف، اظر و ات احلدالعبااألصل يف  : انيةثال  دةقاعال
  .ىلاألو  دةعاقلعىن امل الثاين ريعبلتاك
  ةلصفواملكان وا لزمانطالق عن اإلا دات عباال األصل يف :ثالثةل عدة اقالا

قبوله  لقيد يتوقف فإن هذا اينة؛ عة مفصة بدعباد قيّ  أن منا: بياهن، و ينةعامل
وله على  بوقف قيد يتقذا العني فإن همبوقت  دهايّ ن قالدليل، ومى عل 
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لى  بوله عقيضًا أ ديلقا ا إن هذف نيعمكان مب ةد عبادقيّ ن وم ،عنيل املليالد
 .  ح الصريحيحصلي اشرعال لالدلي

د بال ل ، برعية األصلبش ة الوصف دل على شرعيال ُيست :ةرابعلة اداعلقا
ت  دابالعا عملأن ي قخاص، وال ُي لن دليصل مألعلى اف الزائد صللو 

  ليالً ب دل لوصف يتطهذا ا ليه، بعل ل ليد لذي الا عت خف املوصلعلى ا
 يل األصل.  رد دلاً على جمدئاز 

حة  دلة الصحيا لألبوهتث يف رفتقة ترعيم الش حكااأل: خلامسةا عدةاالق
 . ديث ال تصححاوليس أل ،الصرُية

ر  اآلخ وموالقدر والي لصفات صوص انم يف كل فهسة: دالسا ةاعدلقا
  سنة لوال يف الكتاب اد يف ير  مل ما  نقول:و أ ،ةو بدعفه  م السلففهل لفاخم
 عة.  فهو بد ت قداتتابعني من املعة والعن الصحاب رث أيومل

 هم؟ري عن غ سلفلا  لمع ز مييّ ا هذا ممهل  .2310
  سلف رمحهم لفإن ا لف،خلى ال السلف عل فضيتضح به هذا األصل  نعم،

  ا حضًا واهمفاآلخر  ومليوا ت صفاوص النصيفهمون من  اكانو   تعاىل هللا
 . ملسو هيلع هللا ىلص ول هللارسد رامل افقاً مو 

 ؟ ه، فما احلكم فيبيانهف ما سبق ل اخيهم  ن فنساو كان لإل ل .2311
همية  كفهم اجل ك وذل ،دعةبه إنفنه بيابق ما س الفدث خيفهم حم لك

خر،  م اآلو ص اليسفة لنصو الم الفهوكف، فات لنصوص الص همزلة وغري واملعت
ة  ودردوم طلة،اب مو هفذه اله لقدر، فكالص صو نلية القدر و  فهم اجلربيةكو 

 .فل الس هم لف ا ملخالفتهحاهبا صعلى أ
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 بادات؟علل اعيزان واضح يف فسلف مهل وضع ال .2312
ال ي  أو فعل ل تعّبد قويلك"وفيها:  ةسابعلة اداعلقاله ناو تت ذا ما، وهنعم

 .  "ةعهو بد فلف لس ن اعيُعرف 

 اعدة؟ ه القذضيح هما تو  .2313
  ية يفوك بادات لعا ر و يف أم  الصحابة و  لاآل يهد ر إىل نظتوضيحه أن ن

قد  منهم مث مل جندهم ز وحاهلا يف اهب بد سوج يتلاواألمور هلا،  مطبيقهت
فيه، وغريه  هبم  تداءالقا بواج فهذا فعلال يف وا بهمتسكفما لوها، عف

 ك له. ت فواجب ال

 عدة؟هلذه القا وضحةملة اثلألما ما .2314
 : الة هذن أمثم
 لف.  لس ا دنفاً عرو عه ليس مإن ف د، يلوال ابملفاكاالحت -
لنذر هلا  و اوالذبح أ ءاع دوالا، دهنعوالعكوف لقبور احول  اف طو ال  -

والكتابة  ها يقو وتز  يها،ل ء عضرااخلشجار األ ووضعاجها، ر سوإ ايجهيوتس 
قربة يف املوالشراب  مالطعا زيعتو ، و ا اخلتمة هلل صها، وعمعليها وجتصي

 دفن. لبعد ا
   .نصارىال من انشأهم إن ف ،د يالد املياأع - 
 اعي. ع اجلما والسمي اعماجل الذكر - 
 ة. رام للكطلباً حوش رة الو شاومع م يف الرباري،واهلياس الصوف، بل ببد لتعا  -

 و لباس.  أ أو طعام الل؛ كنكاحمي بعض احلبتحر  هلل دبلتعا - 
 .  لك غري ذو عض ابلناس. بيفعل كما    ،عليه ُيسجد إال يء الشيص صخت - 
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 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيب لنا د ولل مبتفحي اقشة من كن منميكيف  .2315
 ة: اآلتي طالنقكن مناقشته من خالل اي
 صية؟عمأو  اعة،طال فحتاالهذا  هل /1

 هًيا. نتم النقاش نمعصية، فيكو فإن قال 
 يل:ل التاله السؤاسأة، فنطاع لان قوإ

 جهلها؟ أم ، ةاعطال ن هذهع ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  معلِ هل  /2
 .خطريذا  هجلهل، و اب ملسو هيلع هللا ىلصيب نام لل هت ا افهذ لمها، يع ملن قال فإ
 يل:، فنسأله السؤال التاال علمهاق نوإ

 لغنا؟  يبمل أو  ،طاعةله اذه عن  ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال اّلغنهل ب /3
عن  بل فيه ط، لبالغم ادعب ملسو هيلع هللا ىلص  ام للنيبهتا  ها؟ فهو غقال مل يبلّ  فإن
  َوِإْن ملَْ كَ ِمْن َربِّ  كَ يْ إِلَ  لَ زِ نْ أُ  امَ  بَلِّغْ  ُسولُ لرَّ ا ايّ هَ  أَ ايَ }اىل:عت لقولهالفة وخم

   .( 67ة:ائدمل ا ){سِ انَّ لَن امِ  ُمكَ  يَ ْعصِ للَُّ َت رَِسالََتُه َوا لَّغْ ا ب َ مَ فَ  ْفَعلْ ت َ 

 !وىالدع هذه  ىل د ع بدليل واحن أييتأ هنها! فنطلب مغن قال بلّ وإ

 ع؟د لباب يف جانل يدخ له ملسو هيلع هللا ىلص يب ه الن يفعلالذي مل .2316
ل فع لك"، وهي: نةثامالالقاعدة  قوف مه يتيحضو تثر، و كأ ه تفصيلمر فياأل

 . "هع تركرو ه فاملش عل في ومل ملسو هيلع هللا ىلصى عهد النيب عله عل ف بُ بس توفر

 ة؟ عدالقا ح هذهيوضا تم .2317
النيب  هدعلى عرة فو تا مأسباب فعله كانت  يتلااألشياء  ل:ا أن يُقاضيحهو ت

  ل ا يدهل ه فتكهُ أصحاب من حد أ الو  ال هو  ا؛ فعلهي نه مللك فإومع ذ ملسو هيلع هللا ىلص
 ة. عت من الشريس لي اأهن لىع
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 قاعدة؟ال هما أمهية هذ .2318
  بق س ثل ماما هل صر حما ال  دعمن الب هايف دود القوية، ويدخلمن الر  تربعت
 انه. بي

 شريع؟ لتاو ت يف البدع ور العاداما د .2319
 . "عرير التش مو يف أت لعادادخل لال م" :يوه  التاسعة اعدةالقلنتذكر 

 لشرعي؟ ايف احلكم  ةميو ي ت الدااعلعن ا تدا العبافرق بنيال ما .2320
ىل: إ باد تنقسمعلاإن أعمال " هللا: ة رمحهميتي  بنسالم ا اإل قال شيخ 

  اآلخرة، وإىلو  ا ية أويف الدنيف اآلخر  هبا نتفعو ين انً يهنا دخذو يت ات بادع
 . معاشهميف ن هباعو فتنيات عاد
 اىل. عت عه هللاما شر  إالا همن رعال ُيش ن ات أادالعب صل يففاأل

 1  .ىل«اعت هللا  هر حظ اظر منها إال مُيدات أن ال العا ل يفصألاو 

 دع؟البن حذير ملتابق ا تعلّ هل  ،اعات احلديثةالخرت هل ا .2321
  ا هكل   ه ت، فهذاالتصاال يفا جينلو تكوال ل التنقل،وسائ مثل ،ت ااعت خاال

 . يةية ال دين نيو ور دأم ا هنألّرمة، حملومة ااملذم لبدعل يف اثري ال تدخا كوغريه

 ية؟ دنيو لا األمورمن  رتعات، مع أهناخ امل من هذه جرألسب اك  كنهل مي .2322
ر   أمو ، ويفنيدلل ع نفها في  كونفيادات، عبالور يف أم اهما مّت استخدام، إذنع

ة،  بيسر وراح اجدغ املس و ل لب ةالسيار استخدام  ثل م ة، بادلعنا اتّيسر ل
 ، نلألذا تو صات المكرب  متخداواس

 

 (269  :ص )  تضاء الصراط املستقيماق  - 1
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 مث؟اإل ابعدهن م ن يكونأت املخرتعا ذهكن هلمي له .2323
 . ي اصغ املعبلو لمت استخدامها  ول، منع

 ة؟سلملر صاحل املاالبدعة وبني  بني  الفرق  ما .2324
 . اصدق املة فتدخل يفالبدعأما  ، لائوس اليف خل تد حلاملصا

حل  اصن ابملالدي هم يفإحداث ين فيقيسونمر بني األ ةتدعبلط املا ما خيثريً وك
   ل. الوسائو د ني املقاصن بلطو وخي ،ةل سر امل

 قاصد؟وامل لط بني الوسائل خل ا اخلطأ يف ر  هظكيف   .2325
  نيب لاب كريلتذ ة اجثاًل حبم ويلنب ولد املابد من ُيتفل نما جنلك: حيال ذثم

 ه. الدمييوم الحتفال بحدث افأ ،ملسو هيلع هللا ىلص
 أن  ن، إالااليايدة امن وسائل ز  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب ة بسري  لتذكريكر أبن اذ نتف
تج  ان ال ابلثواب  داقالعتل  لةيس وسيلو   مقصًدا،عترب ده يولم مو يبحتفال الا

 . هتقاد خبصوصيتواالعاليوم ذات بل الحتفاي اأعنه لذاته، 
 ا.  هتغاايا، إمنا للذاهتدية بعتة نيا هب علقتت  الصاحل املن أب ونتذكر

 ةإقام عن ،ملسو هيلع هللا ىلص صطفىة امل لتلفاز لسري  ادروس يف ةقامإق بني لنا الفر  هريظف
 . ولدامل وميب ت الالحتفاا

 ع؟ر دات للش عالالفة اخم يف حال علماذا نف .2326
،  وعشر ملاهلا اب دبتإلغاؤها واس فيجب للشرع الفةخم ا كانتإذ ةلعادات املوروثا

 عن  ها كابراً و رث و  يتال همعرافالقوم وأ عوائدمن  ا هنأبج جا حتاال وز جيوال 
 . ةقديليسية جة حجة إباحل إن هذه ف بر،اك
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 تعأمج امم نة، أوس اللكتاب أو ى ان علسانإ ي أ مي قولدقتميكن هل  .2327
 ة؟مليه األع
 ذا حمّرم فعله.ه

 م؟ احلك  ذادليل هما  .2328
 ْنُكمْ ْمِر مِ اأْلَ  يل أُو وَ وَل ا الرَّسُ يُعو َأطِ وَ  اللََّ وا عُ يطِ أَ  َمُنواآ ينَ ذِ ا الَّ هَ ي ّ اَي أَ }:تعاىل قال

يَ ْوِم  لْ اوَ  اِبللَِّ  ونَ نُ مِ ؤْ ُتْم ت ُ ن ْ  ِإْن كُ ولِ الرَّسُ وَ   اللَِّ ىَل إِ وُه ُردّ ٍء ف َ  َشيْ ْعُتْم يف ازَ ْن تَ نَ فَإِ 
أو   تاب الكالف قول خيل كف (59لنساء:ا){ أَتِْوياًل َسُن  َوَأحْ رْيٌ خَ ِلَك  ذَ رِ اآْلخِ 

 به. د على صاحمردو  فهو لسنةا

 الصحابة؟ ارعلى كب ه حىتتطبيق  هل ميكن ،لسابقاكم حلا .2329
  نيب ال ع تّ مت قال: » اس عبن اب نعف م،منهر اكبمن ال و كان ىت ولنعم، ح

باس:  ابن ع قالتعة! فامل عمر عنر و ك: هنى أبو ببريز ال وة بن عر ل قاف «،ملسو هيلع هللا ىلص
قال ابن عة. فملتاعن  ر وعم بكربو هنى أقول: ي :قال يّة«؟ر ع»ما يقول 

بكر  هنى أبو : ول، ويقملسو هيلع هللا ىلص النيب: قال ن! أقولو كسيهل  مراه»أباس: ع
 (. 3121) أمحد   هروا  .!مر«وع

 ؟باع تاإلن هذا اجلانب م يف  اءملالع صيةو  ام .2330
 هيب«.مذ و احلديث فه صحّ   ايفة: »إذنح  وأب لقا - 

1 

  ق فوا ما فكلي، أيوا يف ر ر صيب، فانظأو  طئأخمنا أان بشر »إ لك:ماوقال  - 
 2. «هو تركاسنة فكتاب والال وافقوكل ما مل ية فخذوه، والسناب تالك

 

 ( 106/ 9)  حلية األولياء - 1

 ( 757 /1)الرب   عبدالبن  له ض امع بيان العلم وفج - 2
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عن رسول هللا ة سن ه ان لباستن أن م على لمونس امل ع : »أمجال الشافعيوق - 
 1.أحد«ول لقا عهديأن ه ل لّ ُيمل  ملسو هيلع هللا ىلص

يفة كل ن حأيب  ورأي مالك، ورأيي، وزاعاألأي : »ر بلحن  نبد أمحوقال   -
 2. ر«اثاآل يف ةحلجا إمنا، و ءواندي سع، وهو يرأ

 

 

 (2/282)  بن القيمال أعالم املوقعني  - 1

 ( 79/ 1أعالم املوقعني ) - 2
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 الرابع  ثبحامل
 دع هل البلق أبتع ما ي

 على الفرد واجلماعة؟ خطر البدع ما  .2331
 ية، ويرجع ضررها إىل وجوه: د من املعصشالبدعة أ
فهي أشبه  يف إصالح النفوس،فسدة للقلوب، مزامحة للّسنة ع مأن البد  األول:

الشرائع "ابن تيمية:  ىن يقولعام اخلبيث، ويف هذا املعما تكون ابلط
 يبق فيها فضل للسنن، لبدع ملت القلوب ابأغذية القلوب، فمىت اغتذ

 1."بيثلطعام اخلابن اغتذى  مفتكون مبنزلة 
،  هلا أهنا حق وأنه مأجور عليها سب فهي تلبس لباس الدِّين، فيظن املنت

لسنن،  ، فتزاحم االثواب والعقاب و  ،د عليها الكره واحلبوبذلك فإنه يعق
  .الفاسدة لتقود أصحاهبا إىل االعتقادات الباطلة، واألعماو 

من أسباب هذه ": ةتيمابن يقول ، ةسنّ  تضيعبدعة  ظهور مقابل  أنه يف :الثان
رعة واملنهاج الذي بعث به  قادات واألحوال ااالعت لفاسدة اخلروج عن الشِّ

ا أن  دئ الكفر ومظان الكفر، كمإلينا، فإن البدع هي مبا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
لطاعة  د ابنه يزيإن، فيا، ومقوية لإلاملشروعة هي مظاهر اإليانالسنن 

 2.  "وينقص ابملعصية

 أصحاهبا؟البدعة و من حذير ا سبب التم .2332

 
 (1/281املستقيم )اقتضاء الصراط  - 1
 ( 10/565جمموع الفتاوى ) - 2
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هلذا كان   على معارضة نصوص الكتاب والسنة، ج املبتدعة قائماا كان منهمل
ألن البدعة سالم من الكافر واملشرك، شأان على الدِّين وأهل اإل أخطراملبتدع 

ق والتشرم، هلذا  تفر ا ال عاقبته ،الق مز وحترف الناس عن احلق إىل ،تفسد اإلسالم
 1. ةير من املبتدعحذعة ابلتسار  املتعني على املسلمني

 ق بدعته؟ فو الفاعل هناك تفريق بني  هل .2333
كفري، وهناك  التتصل خبطرها إىل يتا والتعلقة بصاحبهنعم، فهناك من البدع امل

 اإلسالم واجملتمع.  دد كيان هتاليتمن البدع 

 ؟البدعة فاعلمع  ناسبسلوك املما ال .2334
 ور اآلتية: واجب معه األمال
مع ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ل، وهذا ما سلكه والدليدِّين ابحلجة لل  الفتهبيان خم  -1

ان!! ومع ذلك الشخص يف الز  ملسو هيلع هللا ىلصالشاب الذي أتى يستأذن الرسول 
 د! مابلقول: اعدل اي حم ملسو هيلع هللا ىلص رسول الذي توجه إىل ال

  تتبة اثر املفيه وعظم اآل ما وقع  ميعظ مع بيان  شفقة به،نصح املبتدع   -2
ور اخلوارج ويلزمهم وهو ُيا  ن عباس باما قام به ا وهذعلى بدعته؛ 

 ن الفريقني املتقاتلني من الصحابة.بالزم مذهبهم الذي ذهبوا إليه يف شأ
خذونه قفه الناس ويتىل مذهب يتل هذه البدعة إ الوقوف بصرامة إزاء حتول -3

اذها  اختى القبور و من البناء عل ملسو هيلع هللا ىلصل الكرمي ر الرسو جا؛ لذا حذهمن
من يقوم يف هذه األمة  ارى معرضا هبم كل نصمساجد ولعن اليهود وال

 

 ( 1/149تعارض العقل والنقل )يف: درء  كالمه   راجع - 1
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  النفر الذين تقالوا عبادته يف شأهنم ملا  ملسو هيلع هللا ىلصهبذه البدعة. كما واجه الرسول 
 الشديد.بيان والتحذير واإلنكار لاب ملسو هيلع هللا ىلصقد ُغِفَر للرسول 

 ه ال ليه واجباتى للمرء حقوق اإلسالم وعبقة يبقحوال الساأل مجيع ايف  -4
من جاء   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  درا ما كان يُقصيانيسقط منها شيء، لذا فإنه 

ولكن مع  ،ءهم يف اجملتمعبقا ملسو هيلع هللا ىلصأبمر منكر يف الدِّين، بل احتمل 
يطان أن للش  ملسو هيلع هللا ىلصن يعلم الرسول كافقد   ،إنكاره عليهم وحتذيره مما صنعوا

دهم أو فهمهم خطأ للدين من جهة تشد ض الصاحلنيعله على بمداخ
سن إىل هؤالء يئة؛ فإذا مل ُيُ ه هلل مبا يستحسنونه من حال أو دهمأو تعب

 واملنافقني!.ئه من املشركني يف وقد صرب على أعداحتولوا إىل أعداء؛ ك

 ؟ عمو اجملتدد غيمان الناس، أعو إىل بدع مكفرة هتما العمل مع من يد .2335
ره؛ ما يلزم يف  واستقرانه تمع وحدته وأمىل مهدد حقيقي للدين أو اجملالبدعة إ
 صارمة لذلك: و  الة معاجلة جادةهذه احل

رء من العقائد أو األفعال أو األقوال امل بتدع أي أن ي رة:إن كانت البدعة مكفّ  -أ
له،  ل أو أتول، ُبنيِّ ذلك صادر منه عن جهما يوجب تكفريه، فإن كان 

  ر، فإن ألمب من قبل ويل اوأقيمت عليه احلجة، واستتي يف األمر، عوجور 
ويل فهذا ل ُعزر، وإن كان ابلقتل هزندقة وإحلاد من وجد أن بدعته صادرة عن

 .قهمابلسبئية حني حرّ  يب طالب ، كما فعل علي بن أاألمر
رها قراتمنها واسحدة األمة وألكن هلا أثرها على و  قةفسّ وإن كانت البدعة م -ب 

ته فيما لو  ا، لكن مقاتل حبهكفَّر صادعة التكفري عند اخلوارج(، فال يُ )كب
بة لوأد الفتنة وإمخاد ثورهتم، وهذا فعل سيف واجيف األرض ومحل الأفسد 
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  ،  بنفاقهممع اخلوارج، حيث مل يبادئهم بقتال وال حكم بكفرهم وال علي 
 املسلمني. ىالسيف عل ومع ذلك قاتلهم ملا محلوا 

  د؟تقاع االم يف هلال ب ضبست وكان تدعة،ا املبيت وقع فيهصائب الملما ا .2336
 :ييل   ماا معه ، جيةباب كثري األس

 . يني الوحد يفاعتقأدلة االهم ر حص معد: ولألا
يف هي و ات، العقلي اة ويسموهنفس والفل ملنطقستدلون اب م يفإهن
م، فما  هلقو ع على ص ن النصو و عرضذلك فهم يت، وللياهها ج تقحقي

 . هتموهدوه واا خالفها ر خذوه، ومأفقها وا
 .فهم السل لى فع رعالش  خذون أي ال مأهن :انالث

الحات صطالة واالغريب اينعامل ندهمع من نو عبتدي همجند بل
 .صنهذا المعىن  لون: هذايقو ضة، و امالغ

يوافق   ماً والسنة فهكتاب ال من فهم بد ال أنه واعديف الق روقد تقر 
 دهم. أتى بعلوماً ممن وأعمق ع ،هوماً فهم أصّح ف ف،سل م الهف

 يبة. د غر قواعلى عهلم تدالاسء بنا  :لثالثا
ول،  منقل فة ل، وخمالقولعلملاقضة منت الالستدالا هذه  كونوت
 الل.االستدلسلف يف  ج انهضة ملعار وم
من  بطرف ذونخوأي ،كماحمل عونده ويملتشابابيستدلون  مهف

تون أمور  ل، ويثبقنال لىالعقل ع نقدمو وي، خردعون اآليص و النصو 
ض بعرون ويفسّ ني، بامل نويدعو مل جملاب ذون خس، وأي لقيالغيب ابا
 ا.هكالمعرب من  ال هرفعما ت ريغ ىل ع رآنلقا فاظلأ

 .ناال برهعلم و  نصوص بال ال يف خلوض ا :الرابع
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  ا هل  ا ال جمالم فيموهلقون عميقح بل نص،لقف ان حيث و و وال يقف
  مة يف وها، والسالفات وحنصلب اابالقدر و  ب  ابيف هم خوضفيه؛ ك

 النص.يه  عل ف قو ما د وف عنالوق
 .مهئمراو  مماهتو وخصم جداهلثرة ك  س:اماخل

؛  ام عليهء معتقدهبناو  ةمل اجمل  لبدعيةظ ااأللفم على اادهمعت ا: ادسلس ا
، وهذه حنوها، و زاحليو سم، اجل، و ةاجلهلعرض، و ااجلوهر، و  ظكلف
 لسلف.حد من اأ عن رفة ال تُعي بدع ثةدظ حمظ، ألفاالفاأل

   .صو لنصل لفاسدفهم اال بع:السا
 يلعطتلاو يل مثلتل اهم أفهص، وكلنصو عض البرج ااخلو  فهمك

هم قدر، وكفال صوص ة لندرية والقربيم اجلت، وكفهصفالا صلنصو 
 د. وعيلد واوص الوعصوعيدية لنلارجئة و امل

 . فةة والضعيعوضو املث اديلى األحعهم يف اعتقادادهم عتما من:االث
 . ملسو هيلع هللا ىلص لهرسو و هللا ول ق لىع اهبذعد املوقوا  الرجالقدمي آراء ت  تاسع:لا

 هم. مبتدعي المكو  ممذهبهق افو  امال إ  وصلنصامن ن يقبلو فال 
 عة.والشري ةني احلقيقبو لنقل، عقل واض بني العار التدهم تقااع شر:لعاا
  وات.هالش األهواء و على  دهمااعتم عشر:دي حلاا

 .  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه وسنة  هللا تعاىل كتاب يف مها كييعهم بتحنيح صقبر يظهو 

   ؟  ع البد  أهلف عر يُ ذا امب .2337
 : ةاآلتير مو ألا اللخ مندع بال هلرفة أن معيك

  م ليت هي هبا ستهجنةحة املاف القبيوصابألفهم ووص، لسنةل اهيف ألوقيعة ا - 
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 ق.ألصا هبوهم أليق، 
 طان.  ل سمن ا هللا هب لأنز  ما اليتسميات ملى االرباء عل الء و الو  عقد  -

  .لدليالض عن إلعراوى واإتباع اهل - 
به   ونبو يكذأ م،هيل عما ن مو يكت و ، طفقهلم   مان إالرو يذك م الأهن  -

ع ما عليهم، مو ماهلم ذكرون السنة فيهل ا أوأم يه،دحون فويق عنه ويعرضون
 ه. نبة عاإلجا

َه  بَ َتَشاَما  ُعونَ  فَ يَ تَّبِ  َزْيغٌ مْ هبِِ و يف قُ لُ  الَِّذينَ ا فََأمَّ }:اىلما قال تع، ك بهتشاع املا إتّب - 
حديث من  يحنيويف الصح( 7ان:ر آل عم ) {هِ لِ يوِ أتَْ  ِتَغاءَ بْ  َواَنةِ  اْلِفت ْ اءَ غَ تِ ْنُه ابْ مِ 
اهم مس لذينا ك ئفأولنه به مان ما تش تبعو لذين يا أيتم)فإذا ر  رفوعاً:ة مش ائع

 ( 4598)رواه أبو داود  وهم (. فاحذر  هللا
  ع  ختضغالباً اهبهم ذفم لى شيءيثبتون ع فال ،ريلتبديل والتغيل واقّ تنة الر كث - 
 وعيهم،متب لاقو أو  ات و والشه اءهو حداث واألات واألغري تملوا جدات لمستل

ات للخصوم عرضاً عل دينه اهلم ومن جدج ولكثرةم، ًا هلمنصبوه إما ومن
بل  تة اثب سأس تُب على اًل مل ة أص لفاسدا بذاهامل  هذن هوألل، قنكثر التأ

 ونة. ات متل و وشهبدلة، وأفكار متغرية متيت على أهواء بن
 . دةساكال عقوالت ملوا  الفاسدة ابألقيسةة سنلوا كتاب ة الضر امع - 
يف   م، وهاة الناسلتنظيم حي يكفوال ت ين،دابل فيدلة ال ت األ نواهم أدع - 

 . ملمحو مصرّح  بني ذلك 
   جتدهم يتفقون ح فال ضواأمر  هذاو  ، بينهم فيما فرقةف والال تاالخرة ثك  -

ا وهذ ،ذاهكو  ةزلتعامل فرقو  ةالشيعوفرق وارج خلارق إىل ففانظر  ،ءلى شيع
 م. اهتصف من أبرز
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  ؤسس الفرقةم تسب إىلين نهم ممنف  ،دثةحملء اا ابألمسون مّ س يت مأهن - 
بن هم ىل اجلإ ةنسب ميةهواجلي، شعر ألاحلسن اأيب ة إىل بس رة نكاألشاع

نسبة   ة يالبوالك ملاتريدي،صور امننسبة إىل أيب  يدية ر اتوامل ذي،موان الت صف
 و ذلك.حنو  ،ب ال كبن   عيدس نمد بإىل حم

أو   ، عليَّ  لىخرجوا ع مهنألوارج كاخل  ،معهدب صل أ ن إىلبو تس ن أهنم ي  -
ة  لقدري وا رب،ابجل موهل قة إىلبربية نس واجلامهم، مإني و ى املسلمم خرجوا عل هنأل

 حنوله، و ي خيلق فعو الذه وهلم: إن العبد ، وققابالس  رلقدل نفيهم بة إىلنس 
م  السإلا ابسم الإ نال يتسّمو فإهنم  ىلعات م هللاهرمح  ةنل الس ما أهلك، وأذ
 ول عليه.الصدر األ ق فاوقع اتأو  ليل،لدل عليه ادما  ان، أويإلاو 
 عامون عنبل يت، قان احلبي بعد ولو قللحوع الرج اء وعدملآلر تعّصب لا - 

  ارُ صَ بْ أْلَ ا ى ْعمَ ال ت َ ا هنََّ فَإِ } ىل:ا قال تعاال كمأ يباً، وال نقول عجاً ميتعا قاحل
 . (46 : حلجا){ورِ دُ صّ ل ايف  يِت لَّ  اوبُ ُقلُ لْ َمى اْن تَ عْ َوَلكِ 

  ةبادين؛ كالصحالم و اإلسال ةمبغض أئفل األثر، وأهديث حلة امض أئبغ -
يينة،  ، وابن عزاعيو ي واألر و لثام أمحد و اإلمان؛ كإبحسا بعيهم اتو  ،نيبعلتاوا
  لوهاب عبدا بن دمحمو  يم،لقن اابيه، و بن تيماو ي، لبخار ديين، وابن املوا
 اعلمف سنة لوا ماإلسالئمة أمن يف أحد قع ي لرجلا تعمس فإذا ، محهم هللا ر 
   .ة وهوى ه صاحب بدعأن

 املسلم؟ هجر املبتدع، هل حيرص عليه  .2338
 ،قوهتم وضعفهم ين يفالف اهلاجر تتلف ابخوهذا اهلجر خي"ابن تيمية: قال 

جوع  هجور وأتديبه، ور امل زجر -يعين اهلجر-صود به قاملفإن  ،وقلتهم وكثرهتم
حبيث يفضي هجره   ذلك راجحةاله، فإن كانت املصلحة يفالعامة عن مثل ح
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غريه يرتدع   ملهجور والإىل ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان ال ا
يكون مفسدة ذلك راجحة على حبيث اجر ضعيف هل الشر، وابذلك، بل يزيد 

اهلجر، واهلجر ض الناس أنفع من لبع اهلجر؛ بل يكون التأليف  عيشر مصلحته مل 
ن يفرق بني األماكن اليت كثرت فيها  ، وهلذا كاالناس أنفع من التأليف...لبعض 
ذلك،  وبني ما ليس ك -بصرة والتنجيم خبراسانكما كثر القَدر يف ال-البدع 

لك يف حصوله سعة طاعني وغريهم، وإذا عرف مقصود الشريمة املق بني األئر ويف
 1."إليهوصل الطرق أ

 ؟إنسان مبتدع لم مبوت هل يفرح املس  .2339
سالم وأهله، واألدلة من علمائنا تدل  ابب شر على اإل نعم، ألن مبوته سدّ 

 على هذا، ومنها: 

: أمحد لسوِق، قاليف ا احلارِث نُ وِبشُر ب جاء َخرُب موِت املِرِّيسيِّ الضالِّ َلمَّا / 1
الذي ، واحلمُد هلِل كٍر وُسجودٍ كاَن موِضَع شُ  لةٍ هر لوال أنَّه كان موِضَع شُ "

 2. "أماَته

ُل يَفرَُح مبا يَنزُِل أبصحاِب ابِن أيب ُدؤاد؛  الرَّجُ "قيل لإلماِم أمحَد بِن َحنبٍل: / 2
 3. ؟!"ذاوَمن ال يَفرَُح هب"مثٌ؟ قال: عليه يف ذلك إ

ان ، فجاءَ -نعاينَّ الصَّ يعين  -كنُت عند عبد الرَّزَّاقِ "َشبيٍب: بنُ َلمُة سَ قال / 3
 1.  "يدِ  الذي أراَح أُمََّة حممٍَّد ِمن َعبِد اجملاحلمُد هللِ "اجمليِد، فقال:  موُت عبد

 

  (  203/ 28) جمموع الفتاوى  - 1
 ( 2/308)امليزان:  لسان  ،  ( 7/66)اتريخ بغداد:   - 2
 ( 5/121)السنة للخالل:   - 3
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، لعبِد الرَّمحِن بِن مَ  -ال  وكان ضاال  ُمضِ  -َلّما جاَء نعُي َوهٍب الُقرشيِّ / 4 هديٍّ
سِلمنَي منهال ُد هللِ ماحل"ال: ق

ُ
 2. "ذي أراَح امل

سِلمنَي منه يف اَح هللُا اأر "هِل الِبدِع: حِد ُرؤوِس أعن أابُن كثرٍي  فظُ وقال احلا/ 4
ُ
مل

ِه جَِّة منها، وُدِفن بدارِه، مث نُِقل إىل َمقابِر قُ َريٍش؛ فلل هِذه السَّنِة يف ِذي احلِ 
وتِه فرًحا شديًدا، وأْظَهروا الّشكَر  مب سَّنَّةل أهُل ااَت فرِحَ وحني م ، احلمُد واملِنَّةِ 

 3  !"َُيَمُد هللا منهم إالَّ  ال جتَُِد أحًداف؛ هلل

 

 
 

 

 جاءِ ر إلاا يف  بِن أيب َروَّاد، وكان رأسً  اجمليِد هذا هو ابُن عبد الَعزيزِ وعبدُ ، ( 9/435)سري أعالم النبالء:  - 1
 (402/ 8)ان البن حجر: سان امليز ل  - 2
 ( 12/338 )  البداية والنهاية - 3
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 امساخل  بحثامل
 دع الب  لهبغض أ

 ؟   ع البد  غض أهلبُ  مكح ما .2340
لعقاب اويستحق  ااًل،علة امتثعة، يُثاب فات الشرياباجواجب من و هذا 

 . ادز االعتقئان ركيزة مكر هو ذي الء االرب و  الءلو من ا ه، وهو اترك

 ؟الشرعي كمحلاهذا ل يلدا م .2341
  اللََّ ادَّ َمْن حَ َن و ادّ ِر يُ وَ ْوِم اآْلخِ ي َ َوالْ  وَن اِبللَِّ يُ ْؤِمنُ ا مً ُد قَ وْ جتَِ اَل }اىل:تع لاق
 يف َتبَ ِئَك كَ أُولَ ْم هتَُ ِشريَ عَ أَْو ْم َواهنَُ  أَْو ِإخْ َناَءُهمْ  أَب ْ انُوا آاَبَءُهْم أَوْ َلْو كَ  وَ َرُسوَلهُ وَ 

  هْنَارُ ِتَها اأْلَ ْن حتَْ رِي مِ اٍت جتَْ ْم َجنَّ هُ لُ يُْدخِ وَ  هُ ِمنْ ِبُروٍح  مْ هُ أَيَّدَ  وَ نَ ايَ اإْلِ هِبُِم و قُ لُ 
 للَِّ َب ا ِحزْ َأاَل ِإنَّ   اللَِّ ِحْزبُ وا َعْنُه أُولَِئَك َوَرضُ  ُهمْ  َعن ْ  اللَُّ يَ ضِ َها رَ يَن ِفيدِ لِ َخا

  .للنقو ا منري ذلك وغ . (22لة:اداجمل){نَ و ِلحُ ُمفْ الْ ُهُم 

 ؟غضبال  ن هذا و كي ةفلى أي صع .2342
ة، أو قمفس  أوفرة، مكانت كن إ ،ةدعف البختالابف تل خي غض هلملبا

 ا. ذكوهو إضافية اً، أقيقيو حأ عملية،  أو ،ديةقع
م  هنن، وماملعل ومنهم م املستور منهفدع؛ تاملب لةحا أيضا ابختالف لف وخيت

 .املخطئ ولم املتأنهكابر، ومد املاملعان منهمة، و اعيدال

 ؟ق سب فيما عماجلاالقول  ما .2343
  ضها البغبغض صاحأن نب ب ه جينفإ اً كفر بدع ممن ال انك  ما القول:ن كي
ن قدر ما معه ما بض صاحبهغبن نها فإننارًا مكفم يكن ، وما ملطلقامل
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آحاد  يل يفلتفصا اموأ، قلاملط البغضغض ال ه مطلق الببغضنأي  ،الفةخملا
 عنه.  ول ئس امل ال ح توك يفم تدعة فإنهاملب

،  بن القيما تلميذه من سلوك قف ابن تيمية سلمني حيتج مبو امل بعض .2344
 فكيف النظر هلذا املوقف؟

عن موِقف شيِخه شيِخ اإلسالِم ابِن تَيميََّة من   القيِّم يفابنُ هذا املوقف ذكره 
أعدائِه وأشدِّهم َعداوًة رِب وِت أكرًا له مبا ُمبشِّ وجئُت يومً "صوِمه، حيث قال: خُ 

 . "...ستَجعوتَنكَّر يل وا ينوأًذى له، فَنهرَ 

ِة شيِخ اإلسالِم أنَّه ال َتعاُرَض بني اأَلمريِن؛ فِمن مَساح ذلك وَجدَ لكن َمن أتمََّل و 
رُه مبلذلك عندما أاته تلميُذه يُبابِن تَيميََّة أنَّه ال يَنتِقُم لنَ ْفِسه؛ و   وِت أحدِ شِّ

يِخه  ا أْبَدى لشَ فالتلميُذ إمنَّ  ؛ ليههَنَره وأَنَكر ع شدِّهم َعداوًة وأًذى له ه وأُخصومِ 
وِس الِبدِع  لكونِه أحَد ُرؤ  ن ُخصوِمه، ال َفرَحه مبوتِه  مِت َخصمٍ َفرَحه مبو 
 1والضَّالِل.

 ره؟ فم بككو دع احملبتملاف لخ  ةم الصال كح ام .2345
  إىل عية داكان   اء سو  ؛ سنةلاق أهل افه ابتخلف ة الصال صحّ ت ا الثل هذم

 ة. يعداه أو غري بدعت

 ع؟د ملبتا فخل  ة املأمومال صم كما ح .2346
هل الصالة س من أن ليائتم مب هنأل ا،لقمط عادةاإلليه ى خلفه فعصلّ  نم

 . أصال
 

 ( 2/345)مدارج السالكني:   - 1
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 تدع؟ملبخلف ا الةصل ا نع ي ء ابلنهالمعقول ال ملحي  هذا ثلم هل على .2347
  لف منخ ةالصال نعهنيهم  نسلف مال  ضالم بعكل  مُيلك على ذنعم، 

   .ريةافضة والقدر لوا اجلهميةك  دعن أهل البفره ما بككمو ح

 حلكم؟ ا اذيل هلما د .2348
  ال " قدري، فقال:خلف الصالة ل عن الئس  نهأ  سقعن األب اثلةعن و 
 1."ألعدت  فهصليت خل لو ا ه، أملفخ ُيصلى

َم ْبَن َأيب ُمِطيعٍ  بسنده إىلوذكر اخلالل:  : »ُكفَّاٌر،  ةِ اجْلَْهِميَّ ، يَ ُقوُل يف َسالَّ
 2. َواَل ُيَصلَّى َخْلَفُهْم«

 ا؟ هلعيا انه د كل ته،عمل يكفر ببدذي دع البتملا لفخ ة لصال حكم اما  .2349
  معاجلُ كان هو إمام   ذاال إضا، إفه أيخل  لىص يُ إنه ال يها فإلية عاإن كان د

  ة، بلإعاد ه واللفخصلى ن نئذ يحا إهنفخلفه،  إال ليت ال تصلىعات اامجلوا
 ع.بد أهل ال من عدودما الرجل خلف هذالة صف عن اللّ تخامل

 ألمة؟ف اال سلفعأ نمم ك احلذا ليل هما د .2350
نك  إ" ل:ر فقاحمصو  وهو ن ثما ع ه دخل علىأن ي ن عدب هللاد عبي عن - 

  : لاق، ف"!ة ونتحرجم فتنامإ لناصلي ويبك ما ترى،  نزلمة و ام عاإم
إذا  و معهم، ن حس إفس ن النا أحس  ذا، فإناس العمل ا يم سنأح الصالة"
 (. 695) ري بخاال رواه    . "مءهتسافاجتنب إساؤا أ
ن ب وارسعن  ننيمز  وأب ى، كما رو لبدعل اخلف أه ةحابصعض الى بصلّ   -

 

 ( 806 / 4) ئي لكاالال  ل السنة واجلماعة أصول اعتقاد أه   شرح - 1

 د. عطية الزهراين   احملقق:، ( 97/ 5ل )السنة للخال - 2
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ى صل ف، الزبري  ادع ابنفو  ه،  أصحابيف ورير دة احلحج جن"ال: ب قشبي
 عمر بن فصلى اة، ل يول ا مً يو لناس اب لة، وهذايا ول س يومً نالذا ابه

 حلروري؟ة اجندف تصلي خل  ن عمراباي  فقال: لجر  عتضا، فامخلفه
 على حي وادانا ذوإ ،ا مل أجبنالع خري على يّ حوا دذا ان"إ :عمر ابن قالف
 1. ته" صو ا  هب  ورفع : ال.نا، قل نفسال تلق
ف ل ة خصالن الم تنعما  دا من الصحابةلم أحنع ال: "مابن حز  قال  -

 2".ءمن هؤال سقفق أساف وال ج،احلجا ايد، و  بن ز هللا  عبيد تار، و املخ
وا  ر يكونوا يكفمل  ابةصحال أن لىع ا يدلومم": ىلتعاهللا  هرمح  ابن تيميةقال و 

هما  عن ضي هللار ر  بن عمبدهللاوكان ع لفهم،خ يصلون اكانو   أهنم وارجاخل
  3. وري" ر احل ةدجنف ل خيصلون  ةبغريه من الصحاو 

 ؟عيا هلادا يكن  ومل ،عته دفر بب يكال لذيع اتد ب ف املالة خلالص كمح ما .2351
أنه   أي ،ئمةألة اامعمن  يها وهوية إلداع يكن ملو  ه،تعببدر كفّ ال ي كان  إذا
 صيل:فيه تاألمر ف نه، فإة خلفالصال إقامة نيك
  فه، ل خى ل صة فإنه يُ عاطيل هلذه اجلمعفه تخل ة الك الص تر فإن كان يف   -

ء  در إن فرب كاسد أاملفت كان، و سدفاواملصاحل ت املرضعات إذاألنه 
  ة.لحاملص جلب علىم سدة مقدملفا
إنه  فسجد ملا ماعة يف اجل طيلتعىل إ هخلف الصالة ي ترك يؤدان ال ك  ن وإ - 

  ،تقىاألم مان اإلع  ابهلجر ويبحثالزجر  ب ن ابوهذا م ،هخلف ي يصل ال
 

 (283ص:  ) يب َزَمِنني أل  السنة  أصول  - 1
 ( 214/ 4) اثر احمللى ابآل  - 2
 حممد رشاد سامل  احملقق:(، 247/ 5منهاج السنة النبوية )  - 3
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 ؟  صالة خلفهتعليل الشرعي لرتك ال لما ا .2352
  كانت ا  كلم   عاً شر ربة املعت صفات لل ع مجم أاإلما انك  المك  هقواعد أنلارر يف تق

  فيد كان ي  اذإب جو الو ب ابه من خلف الة لصن ترك ايكو ل و ب مل، كة أالصال
صب يف نين ال الب أمر مطيل األو يفعلها، و أو  دهاتقيع يتله اتعن بدع هزجر 

 ألتقى.ة إال امإلماا

 دع ؟ أهل الب ت منمان م ى على صلهل يُ  .2353
 ، والاً طلقم ميهعل صلى قول: يُ ال نف ل،صيلتفهو ا ةألس ملا هذهصحيح يف لا

 .مطلقاً  يهمعل  لىص يُ الل: نقو 

 ؟ةلسأاملذه  ه يف فصيل لتا  كيف .2354
ية  اجلهمك ته؛ عدبكفره ببما و حمكت ما ذيلع اد ا املبتهذ ان ن كإ  -

ة  خمصوص نازةجلا صالةن أل  يصلى عليه،فإنه ال ةينصري لية واليعإلمساوا
وز جي ا فالت كافر ع ماتد املبذا وه ،مالسإلاى عل  الذي مات  مابملسل 

 يه. ة عل الالص
ة؛  دعالبهبذه  هر بكفا كومحمس ات ليم ذي ال دعا املبتهذ كان ا  ما إذأ - 

 هوبدعتسلم، أنه م األصل نؤالء، فإو هوحن عيمااجل ذكرلكصاحب ا
صلى على  أنه ي اعدةلقا ر يفتقر د اإلسالم، وق عن أصل  ه خترجهذه ال 

 .ماسل ممن مات  لك
به  انئو ني، أمسل م املإما يهعل  الةلصا ف عنيتخلّ  ة أنلحاملصنت وإن كا - 

 امةلعلرا جعليه، ز ة صالال يتكون مإهنف ح،صالالنة و دايالم و عل وأهل ال
أهل موا أن ل ذا عالناس إ ن ا، فإعليه  مات يتلة العفة هذه الاقعو ن مع
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ذه  هو أ ة،دعبل هذه الجأعليه من صالة لعن اا فو ختل الحلصالعلم وا
مل   ملسو هيلع هللا ىلص  نيبالت أن بث د، وقعتهااقمو  من ونذر م ُيشك أهنال  نه ة فإعصيامل

 وال مات و استدان من  ىعل  ه، والس فل ناتى قعل  ، واللّ غااللى ع يصلي
  ابهلجر رالزجت ابب حت يدخل وهذا حابة،صحد ال أ  حتّملهحىت هء لفاو 

  حل صاملا اةععلى مرا ها، لكن مبنميدحلره اأثه دا لع جفوهو أتديب ان
 د.  فاسوامل
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 سادسبحث الامل
 ية لوسطابلق يتعا م

 ؟طيةلوساب رادملا ام .2355
ة،  ماألق فر  نيبٌط سماعة و واجلة لسنأهل ا" اء:لمالعل قو بيان و ه هباد املرا

 ."ماألم مة بنيكوسطية األ

 م؟ ية أقساطس ل للو ه .2356
 خاصة. سطيةوو ، امةية عسطك وسطيتني: و م، فهناعن

 ة؟مالعا ةابلوسطي داما املر  .2357
 ة.  اني نصر الية و ديهو ل كالالنحر سائني ب يةسالممة اإلاأل يةوسط هباراد يُ 

ى  عل  ميقو ا ينً د ه دانجاضرا، و ه حليم عالذي ه دهو ي الين د  ىلران إظا نإذ نا فإن
 شديد.والت طإلفرااالغلو و 

 ط التفرييل إىلا يينً د انهوجد يهى الذي هم عل النصار  ن ديظران إىلن وإذا
 .مورهأ البغيف اض ح فال يز خامل والتساهل

 يدة؟العقر أمو يف ا هذثال ما م .2358
،  ك ذل من ابهلل ذو عن -بغين ابذاب و ك  ملسو هيلع هللا ىلص يسىع يهود أن ال تقديع :الً فمث
   عن هللاعاىل ت - ة ثثالاثلث ، أو هللا ابن أوهو هللا،  أنه ارىنصال قدتيع ا بينم

 . يطر لتفاو  طار فإلاقيض بني ن طريف  علىنيلت املالوكِ ، -ا بريً ذلك علًوا ك
  ( هللا: )عبد هلمقو ف، (هسول ور  دهللاب)هو عالوا: وقك  ذللمون يفاملس ط فتوس

د الذين  يهو لى اعل رد ( هسول ر ) و  م:وقوهل يه،ا فغلو  نذيلا رىالنصالى ع ردّ 



795 
 

  نيبني هاتط وس -السالم  عليه سىيف عيمني ل س امل تقاد ، فاعنوههاه وأبو كذ
 ا. مضوب عليهغني امللضالتا ألمتنيا
  اهنأ ك لى ذعل  وبنوا  لعني،جنسة اا هنئض أ احلاود يفيهد العتقي :آخر الثمو 
 دهمعن نهألها؛ مسّ وال  عهاث مديحلا الو  ا،الستهجم الها و كلتؤا جيوز م ال
كل شيء   ز فعلواارى جالنص قدعتنما يه، بي عينب لغلوا ة، وهذا هوقذر  سةجن

 ةميالسإلا ةيعر جاءت الش ف ساهل،يط وتر تفوهذا ، احىت النكح معها
  ال  قالوا:  ذينال د و ليهعلى اا رد ذ(، وهلنكاحا اليء إا كل شصنعو ات: )قالف
زون  جيي ذين الرى صانال  ىد عل لنكاح( ر  اإال) : هلقو و ، اا شيئً ها معصنعو ت

 ذلك.

 ؟اصط اخللتوس د ابصو قاملا م .2359
طريف  ىل ع د وجدهتماتقاالع ب ابو سائر أ يفقادات الفرق  اعتإىلظران ذا نإ

ذه  هسائر طت يف وست احدة فرقة و ، و ترطة أفرقفطت و فر قة ر فف ض،ينق
 . -ى ل عألا س و ردلفيف ا نزهلم  ع هللارف -لسنة ا لأه مهو  بواب،األ

 ؟ مهل  طلتوسما سبب ا .2360
 طية: لوساذه ه سبب

ل عقدموها على اللة وقداف األأطر  لبكا وأخذو النص وا مدتاع مأهن - 
ت تهافم لبعق الط و قاس أير الفوها بخيم فوسهم فل ن رها يفدقا وعظمو 

 .ابطلمبذهب ال و 
ذون   أيخهم ال، فy الصحابةك ل مس  صو نصذه المهم هله يف ف سلكوا   -

 .مةاأللف س مفه ىة عل اب والسنلكتن ام الإم هقدعتم
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 م. مهني أبفكاره متو والائهم ِبر  لنيأو اد متالعتقب ا واب أيف ال يدخلون - 

 ؟ نرآ لقا اردة يف و لا الوسطية م أهنليهم ع دق هل يص .2361
ا  ونُو ا لَِتكُ طً َوسَ  ةً  أُمَّ اُكمْ َعْلنَ جَ  وََكَذِلكَ } :ه تعاىلولقم عليه قدص، ينعم 

ن  ما أكف ، (143 رة: البق){يًداُكْم َشهِ َليْ ُسوُل عَ رَّ َيُكوَن الوَ ِس نَّاال ىَء َعلَ اَهدَ شُ 
  ر ئساعلى  اءهدالسنة ش لألمم، فكذلك أها ئرالى سعة ديهشاألمة 

 . اخلاصة سطيةا: الو نولقيه بننع يذا الذ لفرق، وهائف و الطوا

 1  يهم؟ ف يةطس و ال  هت هذهر كيف ظ .2362
 لك:ذ منو ، سطيتهم واعتداهلم يف أمور كثريةظهرت و 

 فات.مساء والصاأل ب نة يف اب لس هل اسطية أو  -
 . يةر القدو ة يرب ر بني اجلالقد ب  ابم يفهتيوسط -
 . رجئةوامل ديةيالوعم بني اكحن واألديالمسائل  ب وسطيتهم يف اب -
 ة. لغالا( و وارجخلا) بواصن البنيبة وآل البيت،  الصحا ابب  يف هم  يتطوس -
 .ةالو لامل مع اعلتا ابب   هم يفوسطيت -
 .كرامات ال ابب يتهم يفوسط -
لًقا وهم ط مريه مس نأبال قبني من  ،يريهبد وختعلا ريمسألة تسي سطيتهم يفو  -

لعبد  ا" : نةالس هل أفقال  ، لقدريةاهم ًقا و ل طم ريال خمق من، وبني يةاجلرب 
ته ت قدر حتعل الف لخو تبار دعاب ريخم، و تابةلكابعتبار سبق ا سريم
 . "ره ختياوا

  ر و ب يعرف للقبني من مل اهباحور وأصبمع الق لتعامللة امسأ يف موسطيته -
 

 . الكتاب السابقة يف هذا ة يف املباحث طيسبق بفضل هللا بيان هذه الوس  -  1
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  د حىت ئالز تعظيم اال فيها وعظمها الن غمبني و  زانً و م عليها  يقملرًا و دق
 . هللا دونتعبد من  أواثانً  اهعل ج

ه مكاللق كل يع نم ني ة بشيئملتعليق الكالم ابلة يف مسأ تهمطيوس -
 ا. يقً ر ط للمشيئة ف عر ي ن البني مئة، و شيملاب

 األولياء.مع  لالتعام يف ابب  سطيتهمو  -

 ما املظاهر الدالة على الغلو واالبتعاد عن الوسطية؟ .2363
 اهر الغلو:من مظ

 عما مل يقع. كثرُة االفتاضات والسؤاالت  •
 يف التطوع املفضي إىل ترك األفضل، أو تضييع الواجب. املبالغة  •
 الّرخصة يف موضِعها إىل العزية. العدول عن  •
 فروع على حساب األصول.االشتغال مبسائِل ال •
 ع عليه، علًما وعماًل. استفراغ اجلُهد يف املختَلف فيه مع إمهال اجملمَ  •
 العتاف ابلرأي اآلخر.التعّصب للرأي، وعدم ا •
 إلزام مجهور الناس مبا مل يُلزمهم به هللا.  •
 ه؛ ككونه يف غري مكانه أو زمانه أو أهله. التشديد يف غري حملِّ  •
 جلفاء واخلشونة يف غري حملِّها.الِغلظة وا •
 سوُء الظن ابآلخرين، ورمُيهم ابلتهم الباطلة.  •
 عية. السقوط يف هاوية التكفري بال ضوابَط شر  •
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 بعاسلاملبحث ا
 1  هبواملتشاحكم املُ 

 ملتشابه؟احملكم واريف عما ت .2364
 .لتبس أمره يال  الذي  حضلوااالبنّي  لشيءا: هو مكحملا 

 عض.دون ب اسنلا  بعض أمره على ذي يشتبهل اء شيو الهف ه: تشاباملا وأم

 ؟انذا العنو د من هما املقصو  .2365
وهذا  م،كحلاو الفهم  يفا أمرهلتبس ال ي حةواضّينة حُمكمة ب ت ايآ كانه أن
 قرآن.للب يف او الغاه
ون  داس نض العب على به أمرهاويشت عىن،ملاو  مكبهة يف احلآايت مشت هناكو 

  إال هللا  مهل عي ا ال ومنها م ،ه اجلهالمل يع ء والالملعها افي مايعلم بعض، ف
 تعاىل.

 كم واملتشابه فيها؟ احملر اليت ميكن حصر ما األمو  .2366
 :يدور حول مخسة متعلقات نه جيد أام والتشابه كاإلحم العلماء يف البع لك املتا

 .النسخ/ 1 
 .الل واحلراماحل/ 2 
 .احتمال املعاين/ 3 
 .ألخبارالقصص وا / 4 
 .ملعاين الغيبيةحقائق ا / 5 

 

 (214ص:  شرح العقيدة الطحاوية )  - 1
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 القرآن؟ تايآ  يف  احدو و أ، ع اإلحكام متنو  هل .2367
بعض  ووصف لالعام، م اك حايت ابإلاآلض لبع ك وصف فهنا ع، تنو هو م

 ه. ب ابلتشا ابعضهلووصف   امكحلبعضها ابإلالعام، و  هشابتت ابلاياآل

 بيانه؟ق ردة يف ما سبوالت ااآلاي ام .2368
 . ( 1:هود ){ ْت آاَيتُهُ مَ ْحكِ أُ  ابٌ ِكتَ } :ال تعاىلقالعام:  ماحكإلفه ابوص -1
 {. ا ُمَتَشاهبًِ ابً ِكَتا  يثِ دِ َن احلَْ َأْحسَ  لَ نَ زَّ  اللَُّ }:اىلتعل اام، قلعاه ابلتش اب  هوصف -2
  الَِّذي َو هُ }ه، قال تعاىل:شابلت اب هضصف لبعإلحكام وو لبعضه اب  وصف -3

آل  ){تٌ اَخُر ُمَتَشاهبَِ َتاِب َوأُ ْلكِ  امّ  أُ نَّ َكَماٌت هُ حمُْ اَيٌت آِمْنُه اَب تَ كِ ْيَك الْ لَ نْ َزَل عَ أَ 
 (. 7:عمران

 ؟تآلايبني اختالف ا منهناك هل  .2369
 تناقض بينها.  الايت و اآل نياختالف ب ال

اظه  لفأطلق يف امل ناتقاإل ُمتقنٌ  كلهن  لقرآاقان، فاه اإلتعنم مالعا امكحاإلفإن 
الم  ه كنأللك وذ ؛هحو ض جازه وو إع وكبري ه تق بالغمته وع اي آ ترابط و  يهومعان

 .قلو ري خمغزل  من عاىل تهللا

 م؟االع حكامواإل العام هبشا الت ن فرق بنيمهناك هل  .2370
ه  ر  أوامبعًضا يفه بش يعضه بن أي أ عام،لنه اإلحكام اي بعم هو لعاا هالتشاب

  ويوافق  عًضا،ب ضهيد بعيؤ و  ضه بعًضا، بع هو يصدقه، فل امثه وأوأخبار  جرهواوز 
تقان  واإلجاز عاإلغة و لبالوا ناإلحسال و ماكال يف هب اش ت، فهو مًضاععضه بب

  وصفه  بنيف فال اختال ،لعامبه االتشاام هو علا حكامالف، فاإلتواالئ
 ام.ع ال بهشاوالت إلحكام العاماب
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 ص؟ اخلاإلحكام وا اصاخل هالتشابقول يف ال ام .2371
 نه.  د مو املقص ر ه وظهو نوبيا  ادر وح املوضي اخلاص: أ امكد ابإلحملراا

 به.  رادامل حيتضومل  اه،معن خفي ما هو : ص خلاه اباش تلوا
 .ِفي املعىنخابه متش  وبعضهعىن، ملار م ظاهقرآن حمكلبعض اف

 1تشابه؟كم واملحملابلقة عتملا تاآلاي أهل العلم مع مليتعا  كيف .2372
 يفاخلفي  تشابهملا األمرم يهذا ورد عل إ هفقني أناملو  خنيلراسالعلم اهل أ مسلك 

ذلك اىل بع تما وصفهم هللاك،  انرب عند منكل به  نا مآ :نو لو دهم يقن جنآالقر 
 ُكلٌّ   ِبهِ  اوَن آَمنَّ ُقولُ ي َ  مِ لْ عِ الْ  يف  نَ اِسُخو الرَّ  وَ اللُّ  ُه ِإالَّ ِويلَ أتَْ  مُ لَ ا يَ عْ مَ وَ }ىل:اعقوله ت يف
ني سخرااللك س ا مذه، ف(7ران:م آل ع){ْلَبابِ  األواْ لُ  أُوْ الَّ ُر إِ كَّ ذَّ َوَما يَ ا نَ ِعنِد َربِّ  نْ مِّ 

  لم.عيف ال

 ؟ يف القرآن هشاباملتاحملكم و ما توضيح العلماء يف  .2373
: ما  "احملكمات من آِي القرآن : (7)رقم قال القرطيب يف تفسري آية آل عمران 

ألحد إىل علمه سبيٌل ؛ واملتشابه: ما مل يكن ُعِرف أتويله، وُفِهم معناه وتفسريه
بعضهم: وذلك مثل وقت قيام ممَّا استأثر هللا تعاىل بعلمه دون خلقه؛ قال 

قطَّعة يف 
ُ
الساعة، وخروج أيجوَج ومأجوَج، والدَّجَّال، وعيسى، وحنو احلروف امل

 2."السور أوائل

 نها؟ الف بيتخا   وجود يت يتوهمت الاآلاي عع مبد ال لأه مسلك ما .2374
 . كم به احمل ة ض، ومعار هعن ر صدو له واعتماده واشاباملت ا ذه اعهو اتبم همسلك

 

 ( 4/72، اجلواب الصحيح )د. حممد بن عودة السعوي  : احملقق( 90ص: العقيدة التدمرية ) - 1

 رطبي )تفسير الق - 2
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 ل؟ذا الفعه نم دهمقصما م .2375
  يف َن يلَّذِ َأمَّا افَ }له:و لك يف قذاىل بتع م هللافهوصما ؤمنني، كفتنة للمال ءاغبتا
نَ اَء الْ غَ ابْتِ   ِمْنهُ ابَهَ شَ تَ  اٌغ فَ يَ تَِّبُعوَن مَ َزيْ هِبِْم ُلو ق ُ   ( 7ل عمران:آ)  {هِ لِ يوِ َغاَء أتَْ تِ َوابْ ِة ِفت ْ

 عة؟ع املبتدنيمن ص ملسو هيلع هللا ىلصيب ر النحذّ  له .2376
هذه   ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل تال رسو " : التقا نه ع ضي هللا ر  ئشة اعيث حدي فف م،نع

ون  يتبع ذينتم الرأي ا ذفإ) :ملسو هيلع هللا ىلصال قف { ..ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتابَ }:ةاآلي
 (2994التمذي ) رواه   .(احذروهم فتعاىل هللام ين مساهلذئك الفأو  منه  هابتش  ام

 ؟ تناعيلكل عامل يف شر  ةلومملعوانضبطة ألمور املامن اخلاص شابه الت هل .2377
  ض ى بععل د خيفى ق إنهف ،-حبه صا  عتبار ابي أ -سيب ن مراخلاص أه ابش الت
عض  ق الب حا يفتشاهبً م ون يك لى البعض اآلخر، وقدعا ال خيفى م ملالعل أه
أمر   - صاخلا ه التشاب أي  -نه  أدانفيوهذا ي ر،اآلخ حق كم يفحم هو ام
ا يف  تيً ذا وصًفايس ل علم أن التشابهن وبه ، -ه  صاحب لنسبة إىلابأي  -سيب ن
 .  محكاإلل اككمة  حملوضوح و ا كل  حةضاا و ذاهتة يف دلألل، بل اليلدا

 التشابه اخلاص؟ ن أين جاءم .2378
يف  لةٍ لق ، وذلك -ل لدليايف  ناظرلا أي - تهداجمل ذهنل يف صا حمنإ ابهالتش 

 . تهدجمتهٍد و وت بني جمايتفل أنه بدلي فهم،ل ايف لم وضعفٍ لعا

 علينا؟ ر مت نكن أ مييت لأنواع األدلة ا ما .2379
لك عن  وكذ يهاانمع ىم عل اليف الك قنفرّ ن أ البدلة األد منن ان صنفاندع

 .عقواال  هتا اليت هي عليه يفاكيفي
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 ؟ رقريا التهذ مثال ام .2380
رر قملتآن، فاالقر  ة يفكثري ي  آلخر، وها اليوم ئع قاو  تثبت ليت لة اداأل ذلك: المث

  ،  تعاىلهللا  اهتا إىلفييك  ض علمفوّ نو نعلم معانيها،  نا أنهو  ةل السنعند أه
 ه. ان  سبحهللا فات بص قيتعل ما كذلك و 

 ة؟ لدأله اإىل أهل السنة يف هذ ينسب اجلهلمن  يل فقو ال ام .2381
حبقيقة   جاهالً  بهااحصإن كان  جهلٌ  ةنسبلذه اهو  طل،ابال دعاءاال ذا منه

  .الاحل
 العامة. ىعل س تلبيليريد ان صاحبها ان كواية إلم وغوظ

 1  هم؟لي ع ليت متر ا لةنة لألدلس ا لهم أهة فقيما حق .2382
لمون لغة معىن عفياآلخر،  يوملات وافلصالة أد ون معاينمل يعة نس ل الأه - 

ك،  ذل تواء وحنوساالو و، ل والع د، يالو  جه، والو  صر، والب ،زول نلا، و السمع
 ع .ه يف الواقليعما هي على   اهتايكيفن  ال يعلمو م ولكنه

ة  ا من جه هنوجيهلو ا، يهناعجهة م من  ت عن آايت الصفا مونعل هم يو  - 
 ا. فياهتكي
وتكوير الشمس،   ،نجومدار الانكو ماء، الس  نشقاقاىن ون معميعل ك لذكو  - 
يف ه يستكون عل  ليتا تها يفكي نلو جيه مكنهاط، للصر ن، واايز ملا، و رملقوا

 .لقباملست
 يف النار من ما، و يمنعال نة منء ما يف اجلمساأ عاينلغة من المون لمويع  -

 

القول   ،علي بن انيف الشحود  : حققه (54احلسبة البن تيمية )ص: ، (178 – 177/ 4)املوافقات  - 1
 بتصرف ( 2/368 ) بن عثيمني لى كتاب التوحيد ال ملفيد عا
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يوم  ه يفعلي نتكو س يتا اليتهن كيفلو هلكنهم جيو  حنو ذلك،و م يحاب اجللعذا
 مة.قيالا

  ابه؟ش ملتيف الكيفيات هو ا بيانهسبق  ما له .2383
التشابه و ، وهلفنيكملأحٍد من الكل  عام رٌ أم اياهتفي كفاء يفاخلهذا  ،نعم
 ي. ققياحل

 ميع؟فاء على اجلاخلا ب هذما سب .2384
  يقةعن حق ملسو هيلع هللا ىلصق  الصادان ل مل خيرب ب، هري وا نظاهدش يمل يروه، ومل  هنمأل ه ببس

 . هتيكيف

 ل يف البيان؟ لة، خللشرعية الاألد يف  اقصورً  هذا يعين هل .2385
  منا وإ ، -ا وكال حاش -ة هبشامت ا ذاهت ا يف و أهن ، أألدلةايف  بلعي ك ذل ليس
ت  ليس و  ا،لنو لها عقاء ال حتتمشياألهذه فيات ن كيإ، فنايف عقول ورالقص

 لقت له.خُ ا مو  كاهتا مدر  دداخلة يف حدو 

 ية؟لشرعلة اداأل هذ همثل مع هللا ا فناذا كلّ م .2386
ا  لن  حضات ومبا ا، ان هب يإلاب  إال ةدلين الصنفني من األذيف ه تعاىل فنا هللا يكل  مل
 ا. تعداد هلسا واالاهتضيتلعمل مبق، وابانيهامعن م
نا  لفكُ   م نكّلف به، بلفل  اء شيألاة هذه فاصيل كيفية ترف معغوص يفا الموأ
ما  في لم للعقإقحاه، و يعل  ليلدال  يما خول فد نهعنه؛ ألد والتباع ه ابن تجاب
 جمال.فيه  له سلي

  تآلاياع م هابتش  اهفي اليت دلةع األميح ح صل المتعالل اعدو ما الق .2387
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 ؟كمةاحمل    
 ها:واعد فيقال
 . كمد إىل احملر أنه يُ   - 
 .  ابهش تامل لىكم مقّدم عحملا   -

ابه  لتش اا هيف يتهبات الشاهذه املت يفح يالصح رعيش ل و املخرج اهذا وه      
 .  صاخلا

 يح؟الصح  موبلوغ للفهة، مال الس يه  فلصنيع هذا اهل  .2388
ل  وجاد يهاف خاضو ت، ا شاهبتمل ايف مالد الكتمعمن ا دينه سلم يفيفلم  نعم،

 علم. وال بال برهان
 ىلورّدها إ، { َناْنِد َربِّ عِ ْن  مِ ُكلٌّ }:وقال ،هبا من آمنهو دينه  مل يفسامنا الوإ
 . ت حات الواضماكاحمل

 ؟هبةتشات مايلقرآن يف آ ا ضعب  كون  حلكمة منا ام .2389
يف   سخلرااانه، و إييف ق اد  الصنيبتبارهم ليتخاد واالعب  الءلك ابتكمة يف ذحلا

ال و  ناقضيه ت ف تعاىل ليسهللا م كالويعلم أن   ،ماته ابهلل وكل ن ي يؤمالذ ،مهعل 
  ه حمكم.كل ذلك  ب ريصكم، لياحملإىل  تشابه منه اد م، فري ختالفا

 ؟ عليلهذا الت ليلد ما .2390
اء  غَ تِ بْ اُه نْ مِ  هَ بَ َشاتَ   َمانَ و ِبعُ تَّ ي َ ْيٌغ ف َ زَ ْم وهبِِ لُ ق ُ  يف ينَ ا الَّذِ مَّ أَ فَ }:عاىلت ه قول هللايل لد

 هِ بِ  ا آَمنَّ ونَ يَ ُقولُ  مِ لْ  اْلعِ يف  نَ لرَّاِسُخو اوَ  للُّ  اِإالَّ  هُ يلَ أَتْوِ  يَ ْعَلمُ  َوَما يِلهِ وِ اء أتَْ ِتغَ َنِة َوابْ ت ْ اْلفِ 
 . (7آل عمران: ){ابِ ْلبَ أل اواْ ْولُ ِإالَّ أُ   رُ كَّ ذَّ ا يَ َومَ  بَِّنا رَ دِ نعِ  نْ مِّ لٌّ كُ 
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 ثامنحث البملا

 1 بي غلة اعرفعلق مبتما ي
 غيب؟ل لم ا ن يّدعي عم كمحا م .2391

 ة.يلكل لة ابن املرج عخامل األكرب افر الكفرك  نهأه احلكم في

 احلكم؟ هذا  ما دليل .2392
ا َومَ  للَُّ  اِإالَّ  ْيبَ اْلغَ  ضِ رْ اأْلَ وَ  َماَواتِ لسَّ ا يف  َمنْ َلُم عْ ي َ  اَل  لْ قُ }ىل:عات هليله قولد

 . ( 65مل:الن){َعُثونَ ب ْ َن ي ُ ايَّ أَ  نَ َيْشُعُرو 
َويَ ْعَلُم َما يف اْلرَبِّ  الَّ ُهوَ اَل يَ ْعَلُمَها إِ َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب } :قال تبارك وتعاىل

ٍة يف ظُُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطٍب  يَ ْعَلُمَها َواَل َحبَّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ 
 ( 59األنعام: ) { ِكَتاٍب ّمِبنيٍ َوالَ اَيِبٍس ِإالَّ يف 

 دعي الغيب؟مكفر دالل على  سته االوج ام .2393
ن بني  م باطل لال أيتيه ا لذي صدق اهو ال، و اىل تعهللا منخرب ابقة ة الس يآلا

 فهو  به للغيعرفتم يعيدفمن يم محيد كح نمل زيلفه تن خ  منواله ييد
ن  د أواعلقا رر يف قتلته، وقد القض لدوان هم لومصاد  القرآينربللخمكذب 

 لتكذيب.اذا نه كافر هبفإقرآن ال ر اخبأ من ءشيب بذمن ك

 آن؟القر ص الن  ذا مندل هبستنف  كي .2394
  ن اك  اإذ، فملسو هيلع هللا ىلصيب لنطاب لاخلو  ،{ُقلْ }اىل:عرت بقوله تدد صبقة قالسا آليةا

 

نواقض اإليان   ، (306– 304)ص:  اجمليدفتح (، 2/738) ، البن العريب املالكي أحكام القرآن - 1
 ( 2/103 ) عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب ة وضوابط التكفرياالعتقادي
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يف  لغيبالم يعال  مجيًعا أنه ألام املأم نيعل أبن  ملسو هيلع هللا ىلص ه نبي مرأي اىل تعهللا
  .وىلب أابمن  هري ، فغاىل تعهللاإال  ضر ألسموات والا

ن مِ  ى ِن اْرَتضَ مَ  ِإالَّ  ( 26)  ًدا حَ ِه أَ َغْيبِ  َلىُر عَ ْظهِ يُ  اَل فَ  َغْيبِ لْ  اَعاملُِ } :ىله تعاقول .2395
ك  أن هناإشارة فيه يس أل{ًداصَ رَ ِه ْلفِ  خَ ِمنْ وَ  هِ يْ دَ  يَ نْيِ بَ  نمِ  َيْسُلكُ  ِإنَّهُ فَ  لٍ و رَّسُ 

 ؟بغيشر على البلمن االع طا
ياق  س ، فهو نكرة يفةنكر  { َأَحًدا}:هوقولي، فنهذا  { ْظِهرُ اَل يُ فَ }:ىلاتعه قول

فيدخل يف ذلك  ،عمّ ت يياق النفس يفنكرة أن الصول أليف اتقرر  وقد لنفي،ا
 تعاىل  هللا ن إال أ ىل،و ب أن اب م مدوهن ومنء، واألنبيا ة ك ئالاملل أحد، ك  ينفال

  د جل أرا ب مبايغلن اممه ل يع ه إنفسول ر ضاه من ارت نال معو جل  ثىنقد است
 .  عالو 

 ؟ناك رواايت تثبت عدم معرفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص للغيبههل  .2396
 ك:ل، ومن ذنعم هناك الكثري

 ملسو هيلع هللا ىلصت النيب عمس: لأنه قاجابر عن شهادته بعدم معرفته موعد الساعة، / 1
.   (تسألوين عن الساعة؟ وإمنا علمها عند هللا) وت بشهر: يقول قبل أن ي

 . ((2538 رواه مسلم
 . ذا سيفعل به أهل الطائفعدم معرفته ما/ 2
 سلمني الضعفاء./ عدم معرفته ماذا سيفعل كفار مكة ابمل3
 عدم معرفته بوقت وفاة خدجية رضي هللا عنها. / 4
 . ر قبل غزوة بد لة أيب سفيان/ عدم معرفته بفرار قاف5
 د املؤملة. أحمعرفته بنتائج غزوة / عدم 6
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 . صلح احلديبية ومنعه من العمرة  / عدم معرفته بنتائج7
يس عيبا فيه، بل ، وهذا لابلغيب ملسو هيلع هللا ىلص وغريها كثري من املواقف الدالة على جهله

 داللة كمال يقني وتوكل على هللا. 

 يب؟ غن المو جلن يعلا هل .2397
 .الغيبور مأ ء منعلم شيل هلم يف دخ مال ال، فاجلن

 ؟ اذيل على هلدالما  .2398
نَ ضَ ا قَ مَّ فَ لَ }تعاىل: الق  ُكلُ أتَْ  ضِ رْ  اأْلَ  َدابَّةُ الَّ إِ  تِهِ وْ مَ َعَلى  مْ هلَُّ َما دَ  ْلَمْوتَ ا هِ يْ لَ ا عَ ي ْ

 بِ اَعذَ يف الْ لَِبُثوا ا مَ  بَ يْ ُموَن اْلغَ ْعلَ وا ي َ نُ َكا  لَّوْ  َأن نّ اجلِْ  َنتِ تَ بَ ي َّ  رَّ ا خَ مَّ فَ لَ  َتهُ ِمنَسأَ 
 .  عالو ل لغيب من خصائصه جا لمعف ، (14أ:بس) {نيِ ْلُمهِ ا

 لغيب؟ة افعر ا دعوى ملفيه يتة الالواقعي تاسر امملاما  .2399
 ك:لذومن  ة،لك كثري مثلة على ذاأل

سد ألر وبرج اثو ج الكرب   دئجلراات اض صفحعبلى ع هنةالك ا هعليت يضاج ابر األ - 
مصّدق و  يب،م الغع لعل مد  هنر؛ ألها كاففإن واضع ة،روفمعحنو ذلك، وهي و 

 . الحلقيقة احب اأيًضا إن كان عامل رافك  ك ذل
 يب.لم الغن عمه ما يّدعونفي ةحر الس  من يصّدق  -

  يصدق  نملك كذ، و غيبال رمن أمو به  ربا ختُ مفي نيشياطلق ان يصدّ وهو م  - 
 . هنةالك
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 عاشر صل الف ال

 1  حملكوما عم كم ا احل قةالبعما يتعلق 
 

 مو كاحملو م اكاحل ل:و األ ثحبامل
 العالقة مع احلاكم حث الثاين:ملبا
 رألما ويل ث: حقوق لاالث ملبحثا

 مرات ويل األواجب  ابع:ث الر املبح
 حلاكماخلروج على ا س:مااخلبحث ملا
 احلكم ىل ب عتغلّ امل  كما : احللسادسبحث املا

 ة للحاكمع: البيعبالسا املبحث
 هللا  لنز ما أبغري  مكاحل: منلثاا ثحبامل
 كامارجي واحلاخل فكرلا :سعالتث ابحامل

 عديةقَ ج الخلوار ا املبحث العاشر:

 

معاملة احلكام يف ضوء  ) ، بن ابز عبد العزيز ، ل (كوم بني احلاكم واحملاملعلوم من واجب العالقة )كتاب   -  1
ي،  رب خلالد بن علي العن ( فقه السياسة الشرعية)، لعبد السالم بن برجس العبد الكرمي ، ( الكتاب والسنة

 غش بن شبيب العجمي، لد( األمر واجب شرعي وضرورة دنيويةهيبة ويل )
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 ولاأل  ثبحامل
 ومحملككم وااحلا 

 ن؟ عنوا الهبذا املقصود  ما .2400
 .لنظرة الشرعيةا وفقومني كاحمل عكم ماحلا  ة بنيقعالية الد به بيان كيفرايُ 

 ا؟ اتنحي يف  اجلانب مهم عرفة هذامهل  .2401
 جتماع.  اإىل جا تحت ةيااحلو  ،عهببط يعاتم ن اجاإلنساف ،عمن

 . سلناهم بني اافوالتوضوح لااجتماع إال بتحقق  وال
 انون.  الناس قكن بنيمل يإذا   تفاهموال

 اعة.طلن اه حبس ل لثاتماال تحقيققوة لك نايكن هقانون إذا مل لل  ققّ ال حتو 
 . مهفيعلم قوة و  هل  ئدقاك هنان كي قانون إذا ملمنهم لل  ةواضح طاعة وال
 احد. د الو ل بعي مع الرعية يف ال بني الراكرميال عا متجالا قيقتحلا ذوه

 ب؟ا اجلان هذ ةسدراا أمهية م .2402
احث ملباف من فة حقوق كل طر عر مو  م،كو احملاكم و ة بني احللعالقا ةرفمع

 ريط. فراط وتف إبني  الكثريين، ما مداأقفيها لت ز  يتة القلدقيا

 ؟ائجه.ما نت.ب ناجلاا هذ يف  مفهلسوء ا .2403
  مة صعال دعاء اب ؛الغلوكام إىل ألئمة واحلل ابيوص س انال عضب أن ئجهنتا من

دين  م ال ابسعلى عباد هللا اهب اطو تسل ل، هللا مل يشرعهاقوقا هم حو منحفيهم، أ
 أورج عليهم، ّفرهم وخيكة فيميف حقوق األئ طر يف اس منلنان مو ، لك حنو ذو 
 .ذلك و حنو  ،هميعل ول طاتوي  هبماتغي أنه  ر منهمدصيا م قلا أمبر 
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 الثان:   املبحث

 كماحلا  عمالعالقة 
 ؟لشرع قها ال منطلهم، كا احلالقة مع عال .2404

 تنا. يتها يف شريعمهأب اار  مر كريالتذ  ، فقد جاءنعم

 قول السابق؟لا مر ة األالو ل ةعالطامهية ليل أما د .2405
أُْويل رَُّسوَل وَ ال او عُ يطِ أَ  وَ اللََّ  وا عُ يطِ أَ ُنوا  آمَ ينَ ذِ لَّ ا َها ي ّ أَ  ايَ } تعاىل:ول هللا قيله لد

 . ( 59ء: نساال) {مْ ْنكُ مِ  رِ اأْلَمْ 

 ؟{مكنم رمأال يلوأو}  : اىلعت  قولهيف  الة األمردد لو لتعمر ابجاء األ اذامل .2406
  ، لد بأي احلاكم يف الد، ل الب لويلّ عروف ليس ملاب  ةلطاعن اأ نيا لبد لتعدجاء ا

 .نيعم عملو  ريف أمية ؤولس م هل كم وكل منا ل احلمش ت نهالك

 كم؟ حلا ا عىنر، مبألما ويل ملعىن اهبامش رعي الذي ورد الوصف الش  ما .2407
،  س لرئيامللك، اإلمام، ا ،فةيل ري، اخلمشرعية: األاف الألوصتلك امن 

 .السلطان

 بلد؟ليف اكل مسؤول مل  يش   مر(األ يلو ) صفو  هل .2408
ق وف به ةطا نم اية وطاعةعله ر  لو ؤ س ل مفك ،صفو ، يشملهم هذا النعم

 به. ن املتعاملانو لقاو ع لشر ا دحدو 

 رار؟ وق  مركل أه يف  عنطي ولهل املسؤ  .2409
خاري  رواه البعروف( ملا يفة الطاع اإمن: )ملسو هيلع هللا ىلصيب ل النا قاله كمالطاعة كن ل ال،
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ا  ويكون فيهنون، اقوالة ؤوليس املم مقا سبمبا ينا أي، .( 1840)(، ومسلم 7257)
 .ىلعات هلل بعيدا عن املعصيةل، لعما سنح

 ؟ةبج او  للحاكم عةيالبل ه .2410
 خرج من من هنفإ ،ئا فليصربه شين أمري كره ممن  ) :ملسو هيلع هللا ىلص نيبلا لقول عم،ن

 (. 1849لم )، ومس(. 7053)  البخاري هروا(.  اهليةج  ميتة مات شربا لطان الس 

حدا  او ما جد إماو  ذاإ إال يل، احلا مالإلمعنقه بيعة ليس يف  من  عمالقول ا م .2411
 ني؟كل املسلمل

ة  ثري كلاهرت الطوائف ظ ية و اعم دعمن بم اإلسال ل، فأمةطابل ذا قو ه
 عة له. م بيهل والناسشرعا،  طاعمل مها ا إماهلا  ةدول لكا و يهف

نه مل  أب ال ، متعلّ ه سلم أو غري ه املبلد  حاكم  ال يطيع س انن الامة مالعبعض  .2412
 ه؟ ل لقوله اتوجي  امف  .. ةبايعه صراحي

فإذا  !رمألاويل ل بلدأي  لناس يفا عييعة مجب مباليس بواج  أبنه معل نلء بتداا
عة  ملبايا ومثالهالناس، ة قيبمتت لمة ة العاعبيلا كونفتقد العو  ليعه أهل احلاب

 قيفة.لس ايف ة خلالفاب أليب بكر

 لحكم؟ ل غ اإلنسانن يبلكن أيف ميك .2413
 ث:الوسائل الثال أبحد  نهكي

 .له  ب خانتالوا ر تيااالخ  -
 . (دهة الع)واليه ابحلكم عهد للا - 
 .مكاحل على وةلقلب ابالتغ - 



812 
 

 ية؟واملعص انميهة اإلن جحلكم ما يف  مجدهوا ع تتوقملاواع احلّكام نما أ .2414
 ثة: الثال ءد هؤالأح  يكون احلاكمل أن تمحم

 ر وغريمها.ر وعمبك يبأ مثالكأ  للشريعة،طّبق قي مؤمن تم  -
 .منيل س املبقية رية، مثل أو كب كانت  ةً غري ص ة،هر ي ظا عاصوله م ،مسلم - 
 فر.كالمعلوم  كافر،  -

 ؟ رادفاأل هذه نماعة لكل صنف طلف ال تخت هل .2415
  ال  ن م، لكهتماعواجعايش الناس ظّم متناليت  العامة ياةحلمور ا أتلف يف ختال

 ية.ر مبعصلو أماكم ألي ح طاعة 
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 لثثالا حثبامل
 حقوق ويل األمر

 األمر؟  لويل اقيقهحتية علر ا لى جب علوامور األما ا .2416
 ة: التالي األمور يققحتم هلياجب عو 

 . ريقو لتا/ 1
 . هللاية  صعماعته يف غري ط / 2
 .اد معهاجلهو احلج ، و ة خلفهصاللا /3
 . اء لهدعال/ 4
 م، لمس لب ق هنغّل عليال ي  ثالث : )ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ولقله: ل  صيحةالنإخالص / 5

وهتم  إن دعفعة، اجلما وملز و  مر،األ لوالة ةنصيحالعمل هلل، والالص إخ
 . (3056اجه )م  ابنواه ر   (. مهرائمن و  حتيط

ه  مري أمن أى ر  نم) :قالف، اذه إىل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  حلثّ  :ه ر و ى ج عل صربال/ 6
.  ( جاهليةته فميت فمات  ارب ة شق اجلماعن فار م فليصرب، فإنه  كرههشيئا ي

 (. 1849)  لم، ومس(.7053) خاري البرواه 

 مرألاة وال لقري: التو ولاحلق األ

 األمر؟ لويل معىن التوقري  ما .2417
 ال جفاء.و و ال غل م، بهل املناسبتام حاالو يل تبجاله ب ادر يُ 

 اكم؟ ح مر للألا  هذا جوبو  ما دليل .2418
ل ظ سلطانل: )اقولي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عتقال: مس  ةر كأيب بعن رد و  ام هدليل 
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  ع مس ه أن  عنهو  ه هللا(. أهان هانه ومن أ، هللا رمهأكه من أكر مف  يف األرض،هللا
  صم يف يب عاأ ا ابن مهذكر . (مةياالقوم ي هللا هلّ سلطان أج أجلّ  منيقول: ) ملسو هيلع هللا ىلص نيبال
 (. 1024) سنة ال

  عالنية؟ري قو ت م الكا ح لر ل ظه يُ ن  مفيما احلكم  .2419
من فعل س مخ يف ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ليناعهد إ : عاذم ل، لقو حيحه صل عف

 ج خر  ، أو زةناج رج معخ ا، أومريضعاد  من) :ى هللا عل  نا ضامكان   منهن
ته  و قعد يف بيأ، هوتوقري ه ير عز ت يدر م يماإ خل علىد ، أو يف سبيل هللا ايً غاز 

 (. 22093) د أمحاه  و ر  (. ناس منه ويسلمال فيسلم

 ؟ ه(وقري وت  هر تعزي)  ولةمق نماحلديث  د يف ااملر  ام .2420
 له.  رةمع النص جيلتبحسن التعامل والراد هبما  ي 

 ؟ح حيص  لهم، فهل فعاكحلي ابغ ينبم مبا التكلمن ي ناكه .2421
األمة، قال سلف  عليه ا سار مل  لفاخممث  ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنل ه اخمالف ملا أوصاان ب اهذ
  ، لماءالعة: الثثبيستخّف  ن الأقل اعلاى عل  حقٌ  »  هللا: ك رمحهبار امل  هللا  عبد
من ته، و ر ء ذهبت آخاعلملإنه من استخّف ابإلخوان، فا، و نيسالطوال

  مروءته«.  تبذه ناخو إل ابمن استخف ، و اه دني ذهبت لسلطان ابستخفّ ا
 (. 251)ء  بال لن سري أعالم ا

 لناس؟اياة  حر يف ة األماللو قري تو راعاة ال معدم  نتيجة ما .2422
  ه مح ر  يهللا التست  عبد نب هلل س ، قااسلن حياة اة يفحاضة و قبيح اثرله آ
؛  نهذي ، فإن عظمواماءعلسلطان واللموا اعظّ  ري ماس خبل النايزا » ال :هللا

  اهم«.خر ياهم وأدن او سدف ن، أذيهباستخُفوا وإن  اهم،ر وأخ دنياهم لح هللا صأ
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 . (  3/123) بن األثري ال  غابةل أسد ا

 . هللا  ة عصيري م غ يف تهم اعط  ان: لث ق ااحل

 اس؟ نلا من األمر ولغريهموالة حلق لاليل هذا ما د .2423
 ( 1840سلم )وم ( 7145)اه البخاري رو  . "وفر عملة ابطاعل ا امنإ":ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل اقو  هل ليد

 سَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى لا ":ملسو هيلع هللا ىلص ولهولق
َ
سْ ْرءِ امل

ُ
َحبَّ وََكرَِه، َما ملَْ يُ ْؤَمْر  أَ ِم ِفيَما لِ  امل

 (. 7144)  اريخب ال  واهر   . "ِصَيٍة َفالَ مَسَْع َوالَ طَاَعةَ  مبَعْ ِمرَ ِصَيٍة، فَِإَذا أُ مبَعْ 

 ؟ صيا هللن عاكا و  م ولكلحا طاعة للا  قيقحتا هل يعين هذ .2424
 ونفء تعر ار م أميكن عل يكو  ":ملسو هيلع هللا ىلص ل هللارسو  الم سلمة قالت: قن أع، عمن

: أفال  لواااتبع! قو ي ن من رضم، ولكه سل ، ومن كر رئ بف عر فمن ، نو نكر وت
 (. 1854) مه مسلروا.   "اصلو  ، ماقال: ال م؟«قاتلهن

َوُتَصّلوَن َعَلْيِهْم  ْم،َوُيُِّبوَنكُ  مْ يَن حتُِّبوهنَُ الَّذِ  مَِّتُكمُ َياُر أَئِ خِ ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا و 
ْم ُنوهنَُ ْم، َوتَ ْلعَ ْم َويُ ْبِغُضوَنكُ وهنَُ  الَِّذيَن تُ ْبِغضُ اُر أَئِمَِّتُكمُ ، َوِشرَ ُكمْ يْ َن َعلَ و لّ صَ َويُ 

»اَل، َما اَل: َد َذِلَك؟ قَ ْم ِعنْ َناِبُذهُ أََفاَل ن ُ ، : قُ ْلَنا: اَي َرُسوَل هللاِ ااُلو َويَ ْلَعُنوَنُكْم«، قَ 
َرآُه  ٍل، ف َ َويلَ َعَلْيِه َواَة، َأاَل َمْن الصَّاَل  ُكمُ ياُموا فِ قَ أَ  اِفيُكُم الصَّاَلَة، اَل، مَ  اُمو أَقَا

ِمْن  نَّ يًَدا  يَ ْنزِعَ اَل  ِمْن َمْعِصَيِة هللِا، وَ يت أيَْ  هللِا، فَ ْلَيْكَرْه َما ْعِصَيةِ ًئا ِمْن مَ أَيْيت َشي ْ 
 (. 1855)مسلم رواه    (.اَعةٍ طَ 

 ؟بقيف التقرير السا ةعطالل اامثما  .2425
م هل ور عمية، وأماليوماهلم مأعاحل الناس و مصم  تنظّ اليت نيناالقو ام حت ا ه:لثام

 ة. صاخلالعامة و ، اةلو دلا ات ؤسس يف م
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 مر مع حمبتهم؟ األ ةة والعطا م بني ز ال تمن اك هن هل .2426
 ، من غريكملحا ل رعيةمن العة ن طاحس  هناك نتكو  فقدهذا،  زم يفتالال 
 ه. ل بةاحمل ققحت

 ؟باحلى لع لةدال أليست الطاعة  .2427
ق حقتموهذا هللا،  ن دينبه م مقاون حبسب ما تك ن اإلنس  بة احمل ن، فإال
 .الشرع يهف الف خي أمرأي  يفله  وال حبّ م، و كحملوام حاكلل 

 ؟كامال   هللا شرع يطبق  حلاكم  قطمن يريد الطاعة ف ل معو ا القم .2428
 يناشدلر ا مثل اخللفاء امً كحا  ريدين ! فمالعلماءن  ماملأي عيقله مل هذا 

ني  احلكم بكامل ، ليتةابمثل الصح -ميهف ووه - ًبا عش ه دل عنفه ،سةماخل
 ؟قةالعالضوح يف وو   ةيعر شة اعل ط بكفنير طال
  و ، وهمةعصلل ابو لقالشرع فهذا يعين اكام حميع أجل قامطبّ  ما كا د حيريمن و 

 ع يف حكمه. ر ش ال  الفخو  م ولة للحاكجهمتو ة لطاعا فاذطل، هلر ابتقري

 ؟قبالساير  ر تقالى  لع ليلد هل من .2429
  ال ة، أئم ديعيكون ب: )ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال ، حديث حذيفة يف رد و ما  هدليل 

قلوب هبم و ال قل رج م فيهمقو يس، و نيتس ب تّنونس ال يداّي، و هب نو دتهي
ن  إ هللاول رسصنع اي أ ف: كي يفةل حذ(. قاان إنسمجثالشياطني يف 

  ك،الم أخذ ك و هر وتطيع، وإن ضرب ظ ع مس ت) : ملسو هيلع هللا ىلص قال كت ذلك؟در أ
 (. 1847) لمسه موار .  ع(أطع و فامس

أخذ  و ، ركهظ ربض نوإ ة ) دتصّح، بزاية ال يروا ن هذهقول أبناك من يه .2430
 مالك(؟
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واة  الر  لها لناقنو مسلم يف الصحيح،  اية اإلمامرو  ا منهنأ هيعل  لرد اكفي يفي
 ت. الثقا ماءعل ال ها لناحأوضات، و قثال

كام لح ل اخلضوع و ل ذ الا ة السابقة تعّلمنيارو لأن ا: ليقو بعضهم  .2431
 م؟ على ظلمه ت سكو ، واليندسفاال

 يت:ه ابآليد عل ن الر كي
 ؟ان يات  حن يفاهلواو منا الّذل لّ يعن أ دريي ملسو هيلع هللا ىلص النيبل ه - 
  ابهلدي ّيدالتق نععيًدا اس ببني الن ت ايريد إشاعة الثور  ل يقوله منقو  هذا - 
 احلكمة. و  صحا لتناب مكاة ظلم احلومعاجل وي،نبال
باع  تن االهللا وحس ة طاعة عن يدعبال ه اطفتوعه م عقل دّ ق نم ولهذا ق  -
 ي. النبو  لهديل

 ؟ماءلالع هر كام مما قر لح ل ةعالط ا سنحى  علثّ حلاهل  .2432
وي  اام الطحإلما قاله ام ب العقيدة، ومن ذلك تفاض يف كتاس  مما ذاهف ،عمن

  ، ا و ر اة أموران، وإن جالوو  متناأئ على رى اخلروجوال ن»ة: سنال ة أهليدعق يف
 عز  ة هللا اعمن طعتهم رى طااعتهم، ونطمن  يًدا  زع نن الم، و يهعل  ندعو الو 

ص  )الطحاوية  .«فاةعاملاو ح صال ابل هلم وععصية، وندمب وار مأي ملا م، ريضةف وجل
 لطحاوي ل  (11

 ي؟املعاصع يف اقالو   مع احلاكم لشعبفعل ااذا يم .2433
لك  بن ما فعو  عنف ر،األمو مثل هذه  يف ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا به ا أمرهمع ماتبا  معليه

ين  لَّذِ ِتُكُم ائِمَّ أَ اُر خي)  :قولي ، ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا عت ر ل: مساق  األشجعي
  ُم اَلِذين ِتكُ ئِمَّ ُر أَ شراو  يكم،ل ع ونَ لّ صَ يُ م و هِ يعل  ونَ لّ وُتصَ  ،مْ كُ ونَ بّ   حِ يُ م و ِحّبوهنَُ  تُ 
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  ، أفال رسول هللا  اي :النق ،ُكْم(ويلعُنونَ ْم وهنَُ نُ ْلعَ ، َوت َ ُكمْ ُضونَ ْبغِ َوي ُ ْم ُضوهنَُ غِ تُ بْ 
  يُكمُ فِ وا َما أقامُ  ال َة، صَّالفيكم ال قاُمواأما  )ال،  :ملسو هيلع هللا ىلص الق ذلك؟عند  ُهمْ اِبذُ نَ ن ُ 
ئً يت شَ أي هُ رآ فالٍ وَ يه ل ع من َويلَ  أال ،ةَ اللصَّ ا  يت أيَْ  ْه َماْكرَ يَ فَ لْ  َيِة هللا،ْعصِ ْن مَ ا مِ ي ْ

 (.1855)   لممسرواه   . (ةٍ اعَ طَ  ِمنْ  نَّ يًَدازِعَ يَ نْ  ال، و ة هللاعصيَ من م

 ى احلكم؟لعته ازعمنه و ليع  ثورةال ه و تغيري يتم  ا الاذمل .2434
اان  عدال: )ق ت ملصاا نب دة باث عحلدي ،نا إىل ذلك ثّ مل ُي ملسو هيلع هللا ىلصيب نلألن ا

اعة يف والط السمع ىعل أن ابيعنا  علينا: أخذ فيما  قالناه، فعيابف ملسو هيلع هللا ىلص نيبال
أن ال إه، مر أهل ألا ازعنن الوأا ينوأثرة عل  سران، ويوعسراننا، هكر مو  شطنانم
 . ( 1709ومسلم )(، 7056ري ) ارواه البخرهان( ب ن هللام  يهف كمعند  ًحابوارًا وا كفتر 

 ؟ الظامل   مملسلا اكم لح ل  اعةلطاب ر حّمل االستمراال يت منبة ما عاق  .2435
أتينا  ل: ي قادبن ع بري، فعن الز  سيب الكرمي أنالصحا ه تذكر تنبييأن عليه 

  نه فإ  ا،و رب اص): ملسو هيلع هللا ىلصج. فقال ا جاحل من قىنل  ما  كوان إليهش ك، فلما بنس نأ
ن بكم«، مسعته مر لقوا ىت تحه أشّر منه بعدالذي  و الإن ماز  مليكأييت عال 

 (. 7068)  خاريب له ا وار  .(مبيكن

 عهمم هاد اجلج و احلو  ، ه ف خل الة لص ا: ثلاحلق الثا
 ؟واننعاذا يُقصد من هذا الم .2436

  ج، احل، و ةالصال، لدينا ائرظم شعق أعتحقيلم معهع تما االج  به أمهيةصد قي
 واجلهاد. 

 ت؟ابادالع  ذهلى هيص ع صتنال ملاذا .2437
   اس لن س ايسو  ئسامن س فال بد لسفر،اب انقهاد فرضان يتعل واجل احلج نأل
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 ،ابإلمام الرب الصاحل ُيصل كما  عىناملذا هو  ،وعدلم ااو ويق ،اأمورهم فيهوىل تيو 
 ر.لفاجاابحلاكم صل ه ُيفإن

 ا؟املجرا ظلو كان فاو ؛ الة للصم حلاكا ع معا مجتوب اال ى وجل عليدلال ما .2438
كم ل أخطأوا ف، وإن موهل إن أصابوا فلكمم، فكون لصلّ ي ":ملسو هيلع هللا ىلص النيبل ه قو دليل 

 . ( 662)اري خب ال اه رو .  "يهمعل و 

  - لالة عن وقتها(؟ قالصون اييت ءمراعليك أ ناك  إذات يرأأ ":ثيويف احلد
ها  تركأد فإن، لوقتهالصالة ا صلِ : فقال؟ هللا سولر  اي مرين: فما أترأبو ذ يأ

 (. 648)  مسلم اهرو  ."انفلةلك  فإهنا ملفهخ فصلِ  معهم

 بة؟صحالازمن يف  اواضحً  ذا األمر وقع ههل  .2439
فقد ة، نتالف لهأ ءهاا ج ينمح   ناني عثمؤمن املريمن أزم ق يفحتق قدنعم، ف

 : لقاف، رخآاس شخص وصلى ابلن ، رُحصِ ملا  ئل عثمان سأل سا
نَ مَ َنا إِ ُيَصلِّي لَ ى، وَ ا نَ رَ امٍَّة، َونَ َزَل ِبَك مَ اُم عَ مَ ِإنََّك إِ " اَل:  ٍة، َونَ َتَحرَُّج؟ فَ قَ اُم ِفت ْ

َعُهْم، َوِإَذا  مَ نْ ، فََأْحسِ  النَّاسُ ا َأْحَسنَ ْحَسُن َما يَ ْعَمُل النَّاُس، فَِإذَ  أَ ةُ صَّالَ »ال
 . ( 695) البخاري  اهرو   .«  مْ ْجَتِنْب ِإَساَءهتَُ افَ  َأَساُءوا

 مة؟ ظلل لفاء اشدين مع اخللراء اخللفاا زمنبعد ة بحاصالذا ل هعل فه .2440
ف خل  عود مس  ابن ى ل ج، وصحلجا خلف ار وأنس عم بنى افقد صلّ  نعم،

بين  ن مة مل الظ ءراماألف ل السنة خء امن علم لةمج عقبة، وصلى  نبد وليلا
،  فصل حيًدا لوتو  ،دماءل ل ا نً حقة، و لملك مجًعا للكذو س، بالع اأمية وبين

  ى الصرب عل ) ا أدانمه قوق( بتحملاحلاع ، وضيتلالقني )دتس فملا علىع أفولد
 (. اشمحاكم غ
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 مراأل ة ء لواللدعابع: ا ق الرااحل

 عنوان؟لاا هذ نمد اذا يُقصم .2441
 عليه. ص احلر و ري، خلاب مرألا ةلوال اءدعسن الحبه  يُقصد

 هم؟ماألمر يف كال  ذا هاء معلال هل قرر .2442
ن  كا  ذاة: »وهليتيمابن ه لقا مالك ن ذمو ، ذاه لىتفاق عه ايفندهم وع، منع

دعوة  لنا كان   و ن: » لولو يقهم وغري  -دعياض وأمحن بكالفضيل   -السلف
 1  .«انسلطل لا دعوان هببة لتجاس م

 فيه؟ ظاهر  م ظلد جو لو ، اكماحلعلى عو دمن ييما القول ف .2443
 آل منللم نظري  كنلو  ه،فتعاطوفق ر األم إىلر نظال ي  لمس فاملا ال ينبغي، هذ
 كم.احلا  كسلو  ال، ويبّدلاحلصلح ي ءعادالعل فل  ،مراأل

 مر؟ة األال و  على اولتطال مع مسألةالصحابة ر ر ذا قما .2444
: اَل َتُسّبوا  قَالَ  ٍد مَّ اِب حمَُ ْن َأْصحَ هَنَااَن ُكرَبَاُؤاَن مِ "  :لك بن ما أنسقال 

 اأْلَْمَر ِإىَل  فَِإنَّ  َواْصربُوا، ُقوا هللاَ ْم، َوات َّ هُ ُصو َواَل تَ عْ وُهْم، شّ غُ اَل ت َ  وَ أَُمرَاءَُكمْ 
 2."بٍ َقرِي

هم غضبو  القة،حلا نهمن لعفإالوالة! لعن إايكم و » ال: ق الدرداء  يبوعن أ
قال ؟ ب حنهم ما النم نا رأي إذاف نصنع فكياء: رددال اب أ: ايلقي «،ةالعاقر 

 

 ( 107شرح السنة ) - 1

 ( 1717)والبيهقي   ( 1015)أيب عاصم البن  سنةلا - 2
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 1. ملوت«عنكم ابهم حبس م منه ى ذلك إذا رأ هللا  نإ ف، اصربوا» :ملسو هيلع هللا ىلص

لقة  حاولكن شعر، الة لقحاال أقول ! القةاحل امملز: »سّب اإل جمو بأ لاوق
 2.الدين«

  بين  فاءخل نثالثة م منز  بالعذان م ثري الك لهام أمحد ان مأبن اإل وممعل .2445
 م؟ د منهلى أحا ع دعل فه  س،ابعلا

 ديدلتس له اب  ألدعوإينو » ه: لقو  هنع لكن ثبت ا،ذنه هيثبت عمل  ال،
 «. ىَّ اجب عل و  ذلك  لتأييد، وأرى او ر هانلاو  يلل يف الالتوفيق، و 

 مر؟ألا  لوالةدعاء ال دائفو ما  .2446
 ك:ا السلو هذئد ن فوام
 . هانحبسهلل   دبّ عه ته فيل  الدعاء /1
 ر.األم لوالةصح لنا يققحت يف مةللذ راءإب ه في/ 2
 ه.القول لن س حبعة االطو  معبدأ الس مل قتصديلدعاء  يف ا /3
 ه. ب قرارىل الرعية وإإ ربكألا عهنف عائد  ويل األمرل عاءالد /4
 وه ذلك إىلدعذلك، ويب سرإنه يُ له! فو دعشعب يأن الر ماأل ا بلغ ويلإذ/ 5
 م. هل  اءعدلاب  عاءدال مهلدرمبا ابو ، مهر  أمو سرييتم و بتهحم

 م؟ك ا حلمن جور اح إصال  اء فيهالدعار من لإلكثيكون يف  ك .2447
ابلصالح   ءعالدا نم له وأكثرللسلطان، ح انص» ف :زاهدثمان الع وأبال ق

حهم،  البص لعبادصلح اا حو ا َصل م إذإهنف م؛كعمل واحلُ اللقول و ابشاد والر 
 

 ( 1016عاصم )أيب ة البن ن الس - 1

    (1/77) يه زجنو  األموال البن  - 2
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،  ني لمس ملا ىل ع ء لبالايد يز  و شرًا، أ وادادة فيز عنل لاب ليهمع ك أن تدعوا ايوإ
 1.«ننيمؤ امل نء عاللبفريتفع ار ش ا الفيتكو وبة م ابلتدع هللكن او 

ئه و ر مساللتهييج وذك ودعفي ،املالظ لحاكمالدعاء ل ركستناس يض النبع .2448
 ؟األمةف سل  لعفمن  ، فهل هذاادائم
 مل ابةٌ جُمستٌة و عد يل  نتاك  لو»: لقابن ِعَياض  ُفَضْيلُ لأن ا، فقد ثبت ال
ن  بال اق. فاُد«عب والدُ بالال ماُم أَِمنَ ح اإلذا صلُ إنه ؛ ألاممإ يف إالَّ  علهاجأ
 2.«كلى هذا غريُ ع ئُ تَِ من جيَْ ري، معلم اخلَ  اي : »لمتهعلى كملبارك ا

 ؟ كمللحا بة والغيشتم لاى عل  صمع من حير  ا القولم .2449
  س بن عبان اع تف، ثب سل لاهج ن منع تعادهبلى اعلدالالت امن  ذهه
 3.«مك ، وال تغتب إماوبينه  بينك  ففيما؛  بدّ  الو ن اك  »إنال: قه أن

صاحب   أنهم ، فاعل سلطانلاى ل ع عويديت الرجل إذا رأ "اري:لربهباال وق
 4. حب سنة« ه صانم أل فاع لصالحابطان للس لا عو ل يد جر ال يتأة، وإذا ر عبد

ابب  من ه، ائر وز و  ماكاحل ئو سامن عمة عالا  السجمليف ا لمتكس ي لنااض بع .2450
 صحيح؟ه فهل فعل،  امأن العديث ابلش حلة والفضفضا

ه  نفس  لغش فمن، ويبي الن هلدا ن يتبعوال مماء، مكاحلمن فعل يس لهذا 
 .لواألقهذه اعن  لغنش سيف ريصح ابخلا ه، والتنحال  حإبصال

 

 ( 7016البيهقي ) - 1
 (176-1/172ي )شرح االعتقاد لاللكائ - 2
 (1657 /4) ر منصو ن يد بعس اه رو  - 3
 ( 113) السنة شرح  - 4
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 ا؟ لينع  طتسلّ  لو  ظاملال  ماك عاء على احلوجه ابلدتال نملاذا  .2451
 فقال: احلجاج، ىل عو عال يد ع رج ا مسينم ح ،ريصبلن ااحلس ذان هعاب أج
ج ا احلج عزلن ناف إ إمنا  يتم،تأكم من أنفس كم ن إ -ك هللارمح -تفعل ال»
 .  للسخاوي (520)  سنةاحل صداملقا  «اخلنازيردة و ر يكم القن تل أ ت،ما أو

 عض ب ىل كتب إ أن رجال ينغبل  لقدفقال: و  اء، العلمأحد  ةصيبو  ممث ذكره
كتابك ين  وصل ، يأخ اي»  : إليه تبكف ،ر العمالجو  هيلشكو إي نياحلالص

أن   عصيةابمل عملن ملبغي ه ليس ين وإن ال،عمالأنتم فيه من جور  ما تذكر
طبقات   م«.الس لذنوب، واال ؤممن ش إاله يف تمأن ذيالما أظن و  عقوبة،ال يُنكر

 ين لألصبها (  24 /2) احملدثني

 الة األمر و   عملنصح س: اماخلق ااحل
 ؟حة يف ديننا قع النصيو ما م .2452

 . لمنيس املني ب هليع ص حلر ب اجا لو وا ةاملبارك مالعألمن ا دعي اصح التن
  ،هلل: )ملسو هيلع هللا ىلصقال هللا؟  لسو ر اي  نلوا: ملة!(. قايحنصال الدين: )ملسو هيلع هللا ىلص ل النيبلقو 

 (. 55) ه مسلمروا. ، وعامتهم(نيمسل ملا  ةئموأل ، رسولهول ، تابهلكو 

 ٌب؟جر وا ماألة الصح لو لنا له .2453
 ألمر.ا ة والليه جتو حة والالنصية تقدمي يالرعجب على ، وانعم

ء يف  والة األمر فلم خيتلف العلما صحةوأما منا "ن عبد الرب: قال أبو عمر ب
  1". وجوهبا

 ر؟مألا ةاللو  لشعبان ح مصالتنابط ضا ام .2454
 

 ( 27/361)  ذكارستاال - 1
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فاسد امل وجبليت ال تُ شرعية االق كمة والطر ابحل حتهماصب عليهم منواج
 ة.امعلأمام ا تشهري  والقدح  الب عامة،ال

 هذا؟ ل يلد ما .2455
ن  أاث، ثال لكمرضى  يهللا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبالن : قالقال  رة هريعن أيبورد 

ن  أو  ،او فرقال تو ا يعمجهللا بل حب او متعتص أنو  ا،ئ شي  ه ب وال تشركوا تعبدوه
 (. 8799أمحد )رواه  .   (مركم أهللا ا من واله صحو تنا

 مر؟ )النصيحة ( لوالة األماذا تعين   .2456
كله ة تعين إرادة اخلري  كلمة جامع  فهي ،نكارلنصيحة أعم من الوعظ واألمر واإلا

 حب ئمة املسلمني تعينالنصيحة أل"بن نصر املروزي:  مدقال حم ،للمنصوح له
راهة افتاق األمة  وك ،جتماع األمة عليهموحب ا ،حهم ورشدهم وعدهلمصال

وحب  ،ملن رأى اخلروج عليهم والبغض ، هللا يف طاعةوالتدين بطاعتهم  ،عليهم
 1". هللا  طاعةإعزازهم يف

 ع؟جملتم يف اهم قتبط وفق تلفهل خيلمسلمني ح لالنص .2457
:  ملسو هيلع هللا ىلص لا؟ قسول هللار  ن ايملا: و قال نصيحة!(.ال نيلدا): ملسو هيلع هللا ىلص قول النيبلعم، ن
ي  فف ،(95)رواه مسلم . (مهتوعام، منيمة املسل ئوأل ،ولرسوله ،ابه لكتو  ،هلل)
 .  ةحيصلنابمة العن اعالوالة  بني قيث تفر ديحلا

 ؟مةلعان االوالة ع ح بنيلنص ا ختالف يف االف  كي .2458
 نعة املصلحة اومراع ه، يدب فواألم، هل صحالن صيلية تو ق يف كيفقيتح

 

 (693-2/694)  ةتعظيم قدر الصال - 1
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 .ومقاصدها الشرعية مورألعواقب ا ر يفالنظو  فيه،ر واإلسرا ،ةسدملفا

 ؟نهلساب  ، مثهه بيديغريّ  اكر أى منر  منن نا أبليع ليس واجبأ .2459
 لكرمي.هم اامقق مبتليله كيفية  ألمر ة االاصح مع و لتنا كنلو  م،عن

 مر؟األ الة لو  صح الن حققيف يتك .2460
من ) ل:اق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسو  عأنه مس  منغ بن اضيعلشرع، فعن اوفق  نكو ي
،  بهو خل يه، فيدبكن ليأخذ ، ولنيةالله ع فال يُبد  سلطانلذي  صحين نأاد ر أ

 ( 15369) محد أرواه .  ( ليهعذي لاى دّ أ قدكان   وإال  ،نه فذاكم لقبِ  فإن

 وي؟جيه النبالتو  ذالى هع   الصحابة هل حرص .2461
؛  وال بدّ  ن اك  »إن  :لأنه قاملسو هيلع هللا ىلص اس ابن عب نعثبت  ا مك لذ منيد، و أكتلاب

 1.«ك ماب إمت تغ ه، والنيبينك وب ماففي

د  ا ل استشهبيق د بن زية امألسل قي ، فعندماهذا السلوك همنا مي  عمل  ووقع
 الين أترون أ":  فقال؟! "مهفتكل  مان عث ىل ع لختد أال":  نامعث

 ال راً أمتح تأفما دون أن  ،ين وبينهيبا مه فيكلمت  لقد وهللا !؟كمعإال أمس أكلمه
 (. 2989مسلم )رواه  ."تحهفأول من  نأكو ن ب أأح

 ؟مةعاال ى عنفا ختم أمورً اكم يعل حلا أبن يفيد ابق ر الس االث هل .2462
سة  سيا  ر يفمو ن األ مريكثلا ميهل عى عب ختفش لمن ا ةفالعام، ديتأكابل

يف كيفية  رماأل ةبوالن لظ احسان إ اجبو ف ولذا ر،األمبعكس والة  الدولة،
 .سرلاب  ممنهتفسار تهم واالسحمناص، و دؤون البل لش  مإدارهت
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   ؟لعلينكار ا نإلن اعة ح النصيلفرق بني اا م .2463
سر،  الو  دب ه األفيصح، و التناق ضوابط فو  خطئللماخلطأ بيان ي ته حةصينلا
 ر.ألما يلو  ناك  لولم، و س م لكل هقب حتقياجو  هذاو 

 ذكرعن ًدا عيبتمع، اجمل يف واقع طأخلى العلين، فيكون ع نكارأما اإل
ض   عب يقع يفعازف، ما امل، رابلا خطورةه على ثل التنبيماص، ألشخا
 ت.از جتاو  ت منضائيافال

 ني؟لسابقألمرين اا  بني  م التفريقبة عدعاقا م .2464
  املبارك يف لف س ال ج هنم نم ينتقل مل املس  لقع جيعوالايف نهما بيق فريالت دمع

رج خلواا نهج م، إىلويبي النداهل رةظق النوف طاءالتعامل مع األخ حسن
 ألمة.تماع ادّمر الجملا

 ألمر؟ اة وال لىععلين إلنكار الاة ثلمأ ام .2465
ث؛  ديحلل اتواصالسائل يف و  ئيات، أو اضفال بر، أو يفاملنالى ع القيُ  ه مالمثا
عامة،  ت اليف التجمعاهم ضبع نم ققحيتا ما هر طوأخ ،همثيالت و  تتويال

 ة. ريو الثواملسريات 

  ن م عمر بت عن يته مبا ث عمشرو بتت ث لينالع كار نإلأبن ا: قاليُ  قد .2466
 ذا؟ هل جيهو لتافما   قّومون(،ف) ل: و ق

 قول: لا مكنصحته، في ى فرضعل اثنيا: ، اسندً  يفضعثر ألذا اهأوال: 
 عي.شر ال يهلدوفق اح الإلص وب اوجأن معناه   - 

 تطاول العاطفي.ثوري أو الال  يريغتلاب  سيلتغيري لا أن  -
 نة. ليس اإلهاو ح، إلصالا غيةالقول ب يف أّدب لت اعينيومي( تق)ال نأ - 
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 اءة. بذال سالنا ليمعري وت س ابلتك يسليب، و للحال الط وكسل  (: وميالتق)- 
 لمن أه ن رياش ستمن امله ولن ح ر ملممن ويل األ يد اإلذنفت لمةّوموين( كفق) -

 .من العامة ردف كلل سليو  ،دوالعق لّ احل
ق، تضيع  وتفرّ تنة ف وطنيس يف مول ،رابطوتمن أ نيف زمت قيل  ةكلمفقّوموين(  )  -

 صح.ن الل بوس قعها كلمة احلم
فوف  ص ويف يست خلفه،ه، ول وجهويفم كا احل مأما قيلت (موينوّ فق)ولة: مق - 

 غوغاء.لمن ا

ز  اذا ال جيو لمف ه،ناس بل  مث ه بيده ريّ ليغفكًرا  منى أر ن ران مبأم ملسو هيلع هللا ىلصيب الن  يسأل .2467
 ؟أخطأ  لواكم  ح لل اإلنكار العلين 

  وب وج لىعة واايت الدالّصصها الر يت ختة الماالعاألصول ن م ديثاحلذا ه
 . حلاكماع ملوة النصح ابخل

 اكم لم احلعلى ظ   صربلا دس: االس احلق
 لعنوان؟امن هذا  دو صملقما ا .2468

موره  أ يفم ل ظ هايف عولو وق ،ماكحلرات اراق ىل  عالصرب يةمهه أصد بقيُ 
 مه. وأحكا

م  ل ه ظ نمقع كم لو و ا حلا علىط تسخّ الو علين ال كار ناإلما احلكم مع  .2469
 عية؟لر ل

 ْبَن َأيب َأْوىَف َوُهَو  َعْبَد اللَِّ تُ أَتَ يْ " همان قال:جن ب دعيسن ال جيوز، فعهذا 
َسِعيُد ْبُن  : َأانَ ْلتُ ْنَت؟ فَ قُ : َمْن أَ ِر، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، قَاَل يل وُب اْلَبصَ حَمْجُ 
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ُ َعَن ا اأْلَزَارَِقُة، قَاَل: لَ ْتهُ تَ لَ ق َ : قُ ْلُت: الَ قَ َك؟ ِلدُ اَما فَ َعَل وَ فَ : مُجَْهاَن، قَالَ  للَّ
ثَ َنا رَ  َة، َلَعنَ قَ زَارِ اأْلَ  ُْم ِكاَلُب النَّارِ )  ُسوُل اللَِّ اللَُّ اأْلَزَارَِقَة، َحدَّ قَاَل:  ، (َأهنَّ
:  قَالَ  .«ارُِج ُكّلهَ اوَ اخلَْ ِل بَ »َها؟ قَاَل:لّ كُ  أَِم اخْلََوارِجُ  ،ْحَدُهمْ  وَ رَِقةُ زَاْلُت: اأْلَ ق ُ 

ِدِه  َزَها بِيَ ْم، قَاَل: فَ تَ َناَوَل يَِدي فَ َغمَ هبِِ يَ ْفَعُل وَ ، ْظِلُم النَّاسَ اَن يَ فَِإنَّ الّسْلطَ قُ ْلُت: 
ِم، َعَلْيَك ظَ عْ  َعَلْيَك اِبلسََّواِد اأْلَ انَ هَ َن مجُْ َك اَي ابْ : »َوُيَْ َغْمَزًة َشِديَدًة، مُثَّ قَالَ 

ُه مبَا تَ ْعَلُم، ربِْ ِه، فََأخْ تِ ْأتِِه يف بَ يْ َك، فَ اُن َيْسَمُع ِمنْ َن الّسْلطَ َكا  نْ إِ اأْلَْعَظِم  ادِ وَ لسَّ ابِ 
 (. 19415)  محدأ واه ر .  "ْنهُ ْعَلَم مِ الَّ َفَدْعُه، فَِإنََّك َلْسَت أبَِ ْنَك، َوإِ فَِإْن قَِبَل مِ 

 رب؟لصاب  مكحلا من ا مٌ ظل  يهع علوقا حنّث من ملاذ .2470
قد   نهأا، ايهوينظر أبحوال رعا  راف الدولةطأ رييد نع ممى وقع عل تمه نأل
  ة يى بعضها رعاالصرب عل  ا وجبفلذ راته،راقعض  ب ف يفيْ حقع منه ي

 اصة. اخلر  و مأ عن مة بعيًدااأمور الع نتظامعظم وهي اأة لحملص

 ؟ مظل ل ال بّ وان يف تقلذل واهلاب ضالر ن اهذا م أليس .2471
بدال من  حة العامة،ل صمل ورماأل ةقبظر لعانلواة يالرعا نحس  نه م، لكنال

  وقوع الشر تمال واح خاصة،ة جحلا طف العو اب التغيريرادة وا قامنتلالالسعي 
 ع.تمجملاالعام على 

س  لير(، أ جائن طا سل د نل عداد كلمة عهأفضل اجليث: )ت يف احلدبث .2472
 ؟ملظال اكم للحا  ينعلال لنصح واة اإلنكار ى مشروعيلل ع ليا دهذ
وي  نبلل القو أمامه، ودليله  ا احلاكم، أيَي د ينيبون كي رط أنش ب نلك ،منع
 ا عنه. ناس وبعيدً ني اليس به، ولديبني ي ي  أ(، هدعنلمة: )بك
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من   عدّ ي ملظال ا اكم ين على احللنكار العح ابإلدم السما ع أن ل يقو  مهبعض .2473
 ا؟ ما بيان هذو فيه..ف لوالغ س لهقديلتا

  الغلو وال  يف عيق نلو ، ةيحالصح ة دااجل ىعل هو ف  ويبنال هلدي اب دتقيّ من 
ن  أي إ ( 54:النور ) {هَتَْتُدوا  ُتِطيُعوهُ نْ َوإِ :}ىلل تعاقا، ملالظاالتقديس للحاكم 

 ة.صحيحاجلادة ال لىع نونو تكفس  ملسو هيلع هللا ىلص النيب هبدي زمواتلت

ة  يش لشعب مبعلعليم جر يعّد تلفاا  لظاملا  كما ى احللرة عالثو  معد أليس .2474
 ا؟هذ عم لالقو   ما.فذل.وع و خنيها ف

 يبنال، ومن شك أن عند هللارفعة شأن  يف نيكو س فوي بلنا هلديابك سّ من مت
 . يعتقدهيما  فظيم خطر ععلى فهذا حياتنا  يفالذل إىل هنا يوج ملسو هيلع هللا ىلص

 ي؟ وهن ل أمركة يف  ألمر واجبا يلّ ة و عطاهل  .2475
ه  وار  . (روفعامل ة يفطاعإمنا ال ، هللا يف معصية عةطا ال) : ملسو هيلع هللا ىلص يبنل الو ، لقال
 (. 1840(، ومسلم )7257) خاري الب

 عه؟ل مفعن اذما ،ةم للرعيل يف ظ ماحلاك   قعو  ول .2476
ماء،  عل لمن ا ارستفس  بعد االء إالشيل أي ع بفعرّ  عدم التس والً واجب أ

 شرعي.لا كمللح يةصاآلراء الشخالعاطفة و سبق  دموع
،  لناسا ضبعليها ع يوافقن لية يو  الدنملصاحلاب قةتعل املنني والقا نا أبنً قيعلم يون
 وغريها.  جارية تأو ال  يةسايالس  همحلصام سّ ا متهنأل

  خذ ذي أيغية، والالطاد ملستبظامل ال ر احلاكم اكفّ ملاذا ال نل: ائق لاق ول .2477
 ؟اسنعلى رقاب ال ال يستحق ع من  يضو  لناس، ا لأموا
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   :آليتاب مكاللهذا ا ولمن يقى رّد عل لا كني
 مل ذاإ ا،رً فكام  سل ن املم جيعلئر باكالوفعل ، لدنيا ر او أبم ستئثاراالا ذه هل  -

 ا؟ هيستحلّ 
 هتم؟ يايف ح الناس ظلمل مسلم يكى  عل تطبيقه  كني (ريفتكلا)هل هذا   -

 ؟لهاعلى سوء أفعكن الصرب ىت ميىل ممه، إظل م يف كا ول احلإذا تطا .2478
ال من أن رج  رين حضب ن أسيدفع، عه الشر ر ر ما ق وفق لصرباة ايهن
ول سفقال ر  !«ملينعتست ومل ، ان ت فالمل عاست ،هللال رسو  »ايقال: صار نألا

رواه   .(احلوض  علىقوينا حىت تل و صرب اي أثرة، فعدب ونست  كمنإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 (. 1845لم )س، وم( 3163البخاري )

  ت فهو امه فالن مع فعدا  ، وأن منقع عن احلالدفا إىل حّث  س شرعنا ألي .2479
 ؟ اكمال العام، وجور احلامل ، فلم ال ندافع عنداءشهمن ال
   اعلدفا لكن هذا، يف وجوب الدفاع عن احلق ناتيعر ش رتهقر  وهذا ما م،نع

 يت على بل او يتطمن  دّ صومن أمثلة الظلم اخلاص  ،صااخلابلظلم لق متع
 ه ونفسه!  ومالعرضه  ة عنتل اقملاب  وول ا الدفاعصيً شخ هليجب عاو ف، خصالش 
ظلم  عن ي أ لبيت؛ج اة خار ة واقعقعال عن يتناول احلديث ما سبق بيانه  نلك

 ملسو هيلع هللا ىلص نيب له الحثّ الذي  وهذا ،ماكاحلمع ة امني الرعية عبأمر وهو ، عام
 امة.لعاقب او للعرعاية   مر، األويلمع ح والتناصعامل لتا نوحس رب ابلص

، فكيف  يقهاقر حتذّ تعامل رمو األ منالًيا ح يعدّ  صح لتنا ل ماحلاك إىل  ولوصال .2480
 مل؟اظال اكم نتناصح مع احل

 نأقع تو يُ  من يل النصح إىلوصكن تفممهلذا كم، احلا  إىلصول الو عّذر توقع تم
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دعاء ال ار منكثاإل ا ، أو لنوزراءالو أ ينشار ن املستمم ن احلاكم قريبا يكون
 حلال.داد اوسح صالابل كما للح بلغياب

 مل؟ام الظاكاحل نم هحق أخذم من و ظل م لل  كنف مييك .2481
ا  إهن) :ملسو هيلع هللا ىلص هللاول ال رسقال: ق ود عس م ابن التوضيح وارد يف حديث

من  ر أتم، كيف سول هللا»اي ر  : الواق !( ا روهن، وأمور تنكة أثر  بعديتكون س
ذي   الون هللالوتسأ عليكم،ي ذق الحلن او دّ تؤ : )ملسو هيلع هللا ىلص قال ؟«نام لك رك ذأد
 (. 1843) ملمس  (،3603البخاري ) اهرو .  (ملك

لم يعّد س أي م حق ىو تطاول علل لمسؤو  يأى لن عو قانلااضي قتلهل ا .2482
 ؟هعليج اخلرو  من

يف   به ل و ممعع، و مشرو  مرالقضاء أ ى عند دعاو مي القدهو تو ضي التقاال، ف
  أي اص على ختصالا ات هجد نع الدعوى رفعللمسلم  ز فيجو  ريعتنا،ش

 املسلوب.ع حقه تجل ليسمسؤو 

ر عليه،  كانابإل ةر اهاجمل ديريو  اكم،حلاظلم  ىلع صربى ابلضر ي ال ك منناه .2483
 له؟  وجيهتال افم

ح  مسواليت ة،ة املعلومانونيالق قنوات الوفق  فسهق لنرجاع احلإيد ير ني من شتان ب
ة  داعي لا ت الشرعجيهاو بتد يّ تقلا ال يريد ذي ن ذاك العؤول، أو املس  اكماحلا هب

 .األمة ىعل ة كبري   دةن وقوع مفس خشية مرب للص
 .جل حظ نفسهأل تمعجملا نينة بتالفو  القلقلالبث  ىعيس و 

 ؟ اايهم لرعسلامل م اك من احلر وظلم و ا جيهيكون ف ر اليت قد و األم ما .2484
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يستحوذ  ، أوملناصبيف ا ه ض أقاربعني بعيت يفد تبدار واسجو يكون فيه قد 
 ه. كامعض أحيف ب دل يعو الة، ألدو ال لوامأ جانب منلى ع

 ؟اكمحلا مل معاعالتن انب مجل ا ذا ية هلعر النظرة الش ما  .2485
ل: قا، فملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول  ألنصار خال من اال رج أن :  ريضحن بأسيد عن 

  ة، ثر أ دي ن بعستلقو م : ) إنكملسو هيلع هللا ىلص فقال ان؟لت فالا استعم كم  لينعمست»أال ت
 . (1845)  مسلم(، و 3792خاري )البه روا(.  وض على احلينتلقو  ا حىتو رب فاص

 ة؟ظلمالالة و لا مع  صرب لى الع   صحابةرص الح هل .2486
ا  خريً ن اك  نإ» وية قال:اعم بن ليزيد ع يو نما بُ يح  مرع ابن هذاف نعم،

 1ربان«. الء صوإن كان بشكران، 

 ؟األمويةدولة الى عل  الزبري  بن  هللا ثورة عبد ب ولما الق .2487
ة خلليفاكتب التاريخ تبني أن ف أمية! بين ىل رة عو أبي ث قمي مل ابن الزبري 

 ابن  دهاقلّ وايل، فت نم اكهنن كومل يده، عاخلالفة برك ت يد يز  نية بو معا
 لك.عبد املنه وبني يب لة قتملا رت اص يمن، مث لاز و اجحلوا قايف العر  بريلز ا

 عه؟اد خلأر ، و يزيد اخلليفة ىعل  حلسني كيف اثر ا .2488
راق العل أه ضعا بذكء، و اد ابتدزيلي ايعمل يب  احلسنيفمر هكذا، ن األيك مل
يكن معه  ملا وهلذ ر،أم ن منو يكر فيما نظيل  احلسني ذهبفوا، ل  يفعمل
  ة باصحلا يتابعه  مله، و يأر يف  ا ن جمتهدا ا كإمن، امالش  إىل  ومل يتوجه تالقلل  يشج
 مكة واملدينة. كانوا يف   ذينال 

 

 ( 309/ 5فريد )العقد ال  - 1
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 ه؟ ألجل ملا خرج  نير احلس مهل است .2489
  له، مث جأل جخر  الذياألمر رك ه، تالكوفة ل ن أهلذالخب  احلسني ما عل مل 

 لةتقملا ت وقعره، مث ش الذي أسجليا بببس  ان هذمع ُمنكنه ل، د ليزي هجو لتا أراد
 .ة ادشهال هت لققليه، وحتع

 م؟ ج عليهو اخلرو الوالة، أ  جورى لع صرب لالناس اب نو حيثّ   اءعلملال كان ه  .2490
ت  مسعقال:  يزيد و بنر ن عمع، فصربوالتعقل م على الوهنبل ُيثّ  نعم،

  وازميل  نرهم أمفأ، ه رهطأاتو قول ي، بهل ملن ابيزيد  مأاي صرياحلسن الب
  ا إذاس نل لو أن ا، وهللا» : هللا همث قال رمح م،هببواأ عليهملقوا وهتم، ويغبي
 ، همل ذلك عن عز وجفع هللاا أن ير ا، ما لبثو ربو ص مهنالطس ا من قبلو ل ابت

خري  م يو بوا ، ما جاؤ ووهللا إليه، كلون فُيو  لسيفاإىل ن زعو م يفوذلك أهن
 امبَِ  رَائِيلَ ِإسْ  يِن بَ  َعَلىْسىَن َك احلُْ َربِّ  تُ مَ َكلِ   تْ َومَتَّ }ىل:اه تعلقو  رأق مث «قط
 ( 137راف: األع){ُشونَ يَ ْعرِ  انُواَوَما كَ قَ ْوُمُه  وَ ْونُ عَ رْ فِ  َيْصَنعُ  انَ كَ   ااَن مَ رْ َدمَّ وَ  او ربَُ صَ 

 م؟ااحلك اب جورأسبا م .2491
 كَ لِ ذَ كَ َو }:اىلعتقال  ،ملظالاهم احلاكم يّلط عل س تف ةر الرعيوجو ن ظلم عله مل
 .(129: نعام ألا){نَ و ِسبُ كْ يَ ا  انُو كا  ا مبَِ ْعضً ب َ نَي ْعَض الظَّاِلمِ  ب َ َويلِّ ن ُ 

 ؟العبادبالد و عن ال اكم الظاملاحل قمةن  هللا  ع يرفحىت فعلن ااذم .2492
افاك ع -مل اع»  لبصري:ن ااحلس  قال وبة، الصاحل والتعمل العلينا حبسن 

  قى الال ت هللاونقم ، اىلتع هللا ة من نقمنقم لسلطانا ورجأن  -هللا
ن  ع مالقاإلة و ببة واإلانوالتو  لدعاءاب عتدفس وت  تقىمنا تف، وإابلسيو 

ت  قد حدث، ولطعقهي أ تكان  فلسيو اب تلقي ىتقم هللا مإن ن .ب.ذنو لا
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ال: فق« تكيكيت و   ول هللاة رسأبم ج: إنك تفعللحجا ل أن قائال قال
ا من و كر وت ثوا دما أحنهم دي يف وادثأح لعراق ملاا لعلى أهة قمنإمنا أان أجل، 

 1. كوا«ر ا ت م نبيهمرائع ش

 

 

 ( 119:ص ) البن اجلوزي صري لبسن احلآداب ا - 1
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 الرابع:  ملبحثا
 ألمر ا  ات ويلبواج

 جبات؟ابلواصود قملا ما .2493
 يقها للشعب.ألمر حتقا ويل ب علىواجلامور األ هباد صيُق

 يها؟عل اظحلفا واقيقهحتاألمر يل  على و بغي  ين لواجبات اليتا همأ ام .2494
 ا أييت: عية مهتا للر ااعهم مر ملا راألمو  لك ت نم

 ين دلا مةإقا /1
 ت. اانماأل أداء /  2
 م. نهالدفاع عو د والرعية البل  ايةمح   /3

 ة الدينإقام  ول:ألا جبوالا
 ان؟عنو ال اذمن ه صدقيُ  ذاام .2495

 اد. العبلبالد وبني ا يفه قرع هللا وتطبي صد رعاية شيق

 ؟ مراأليل لى و اجب عالو هذا يل ما دل .2496
  الزََّكاةَ  تَ ُواَوآ ةَ اَل صَّ لاا ُمو قَاأَ ْرِض اأْلَ  يف  ُهمْ نَّاَمكَّ  نْ ِذيَن إِ لَّ ا}:ىلعات هللا ولق هدليل 
 (. 41احلج:){ُمورِ َبُة اأْلُ اقِ  عَ للَِّ ِر وَ ْنكَ مُ لْ ا  نِ َوهَنَْوا عَ  وفِ رُ عْ مَ لْ ا ابِ و َوأََمرُ 

 واجب؟ق هذا القيأمهية حت ما .2497
 م.لو مل للمظلظان ام صافنر اإلهويظ ن،ماألو ل عدال تشارر ابنتظهرته مث

 ؟نتشاراال نم لةباط ار الفكاأل ن منعلديا يةرعا من هل .2498
 مور اليتمن األ عر للش املخالفة ار كفألابم هبو ل قو  ول الناسقتلويث ع إذنعم، 
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ذا واجب  ، هلملرئيات ا تب أول الكال، من خعداء الدينا أليهص عُير 
 ا.منهتمع اجمل قية بتن ماماالهت

 تمااناأل ء: أدان ثالب ااجو لا
 ؟تانألماا أبداء د صاذا يقم .2499

 ل الدولة. أموا صب، وحفظناملا و ت ايالوال ايةرع د هبايقص

 ملناصب؟ ايف   نةماألا قيقحتيف ميكن  ك .2500
 سب له.وضع املناامل يف اسبملنا اإلنسان  توليةب قتحقي

 جلانب؟ذا اعلى ه ملسو هيلع هللا ىلص  النيب ل حرصه .2501
  الكعبة يح مفات ّلمس ينما تحه ن، ألك ذل هيقحتقعلى دلة األ أوضحمن عم، و ن

نة  وسدا ية احلاجسقا نيب  له  ليجمع ، س االعب منه  ا هلببة طشيبين  من
ا ِإذَ  أَْهِلَها وَ ِت ِإىَل انَ َمااأْلَ  وا ْن تُ َؤدّ ْم أَ كُ  أَيُْمُر  اللََّ نَّ إِ } :ىلاعت أنزل هللا فالبيت، 
  َكانَ   ِإنَّ اللََّ  ِبهِ  ِعُظُكمْ يَ  مَّا عِ نِ   اللََّ نَّ ِل إِ َعدْ لْ ابِ وا ُكمُ حتَْ َأْن ِس لنَّاَبنْيَ اَحَكْمُتْم 

 ة. يبشلبين   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب جعها فأر  (58نساء:ال){اريً َبصِ يًعا مسَِ 

 ؟ بلدالاية رع م يف للحاك  ه عونيل فاملناسب، ه  لامعلا اريختا .2502
راد ال فأمنكم عم يلَ و  نم " :ملسو هيلع هللا ىلصيب ال النكما ق،  له ا من توفيق هللانعم، وهذ

  ائي نسه ال روا. "ذكر أعانهوإن  ،ي ذكرهنس  ا، إنصاحل راله وزي علريا جه خب هللا
(4204 .) 

 م؟اك م احلهلمى هبا من يستعيتحلّ ي أن غ بيت ينلا اتفصز الر أب ما .2503
 ز صفاهتم: ر أبن م
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 ه. ني يديعمل الذي بال ارةإد حسن يف تعينهل: قوةلا - 
 مل. ا يع فيمهللا  يتقي أنو   فيه، ن هللامة يش خلا ودإىل وجترجع  وهذه  :مانةألا - 
  ةرعاي نحس  يف عينهتيت العلمية الت الملؤها ين وجودذا يعهو  :وليةيف الت علمال  -

 ة. املهم
  َبنْيَ اْحُكمْ ْرِض فَ اأْلَ  يف ًة يفَ لِ  خَ اكَ نَ َعلْ جَ انَّ اُووُد إِ دَ  ايَ }:ىلا تعهللالقول  :العدل - 

  ِبيلِ ْن سَ عَ ّلوَن َيضِ  ينَ لَّذِ ِإنَّ ا للَِّ ا يلِ َسبِ َعْن  كَ ِضلَّ يُ ف َ  َوى ِع اهلَْ بِ تَ تَّ  َواَل قِّ اِبحلَْ  اسِ النَّ 
 . (26ص:) {بِ َسااحلِْ  ُسوا يَ ْومَ نَ ا  مبَِ يدٌ دِ شَ  ابٌ ذَ عَ  مْ هلَُ  اللَِّ 

يف  هة عة البدير سه، و ناط ب  العمل املي يفلرأة اجودو ة لفطنا ااد هب ر وي :ةالبصري   -
 بة. اسنامل ت ار قراال اختاذ

 ؟ ولةدلا موالبشأن أكم  احلا  لى ع ا جيبماذ .2504
 .دباعوالد البال ا ينفعفيم ها ا، ووضععليه افظةاحملب عليه واج

 ؟انبيف هذا اجل ايعمجهللا اان صأو اذا مب .2505
  للََّ اْليَ تَِّق انَ َتُه وَ مَ أَ  متُِنَ لَِّذي اؤْ  ادِّ يُ ؤَ لْ ف َ ًضا بَ عْ  ُكمْ ضُ َن بَ عْ ْن أَمِ فَإِ }:ىلعاتقال 

 . (283:البقرة){هُ َربَّ 

 باطل؟ الناس ابلألموال كم ا احل لأك  أنش وعيد ب منهناك هل  .2506
عنه، ومن هللا  اهاأدّ  هايد أداء ير  لناسا الو مأ خذمن أ) :ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال قالنعم، 

 (. 2387)  بخاريلاه روا .  (لفه هللاأت الفهاإتد ريي ذهاخأ

 والبالد  داعبال عن الدفاع  لث: ب الثاواجلا
 ؟ اننو لعا  ذايُقصد هب اذام .2507
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اب  ى استتبل عل لعموا د، دو حلة امحاي حلاكمات ااجبو  نم ه أن د بيقص
 األمن.

 ؟ اكمحلان م دبال ال يف   هذا اجلانبقيق ثر حتأما  .2508
نتشارهم يف  وا يشهم،عام  ىلإ ناس ل ا فانصرال ظيم من خالالع ه يظهر أثر 

، وحتقق مهنة يف بالدي ن مأل طبكم لرهبم دهتسن عباع حم آمنني، رفاألسا
 . يف بلدهمكرمي  اقتصاد
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 س:امخلا املبحث
 1 مكا ى احلعل روجخلا

 ن؟وانعن هذا الصد مقا يُ ماذ .2509
ى ل عللخروج  ورةلثاو  ب االنقاللة حماو قضية  يفي علشر كم ابه بيان احل يُقصد

 .منيل س مل ل فعل هذاوز شرعا  جي، ومىتِبخر ريهغيوإرادة ت ،ماكحلا

 ن؟صيارد، ع، متب، انقال ةر ثو ت: اق بني مصطلح لفر ا ما .2510
 كم،ا حلا ارات وقر  الح على يةعر العدم صرب  وهوأمر واحد،  ىعل ّل تدكلها 

 ا فيه. اب يروهنسبأل، تغيريهسعي للوا

 ؟شرعيا ع ضو املو  اة هذاسر ة دمهيا أم .2511
 يت:اآل ىلر شرعيا إظالن لخال نمته يمهأ رتظه
 ليه. ع رةلثو لض املسلمني بع منعي لس وا، مكحلا ا ريغياقب تعو   -
 م.كا حللتغيري ا سعي ُيشرع الىتم  يفمنيمن املسل فة لة طائجها  -
 ات.واملظاهر ت ار يف الثو  الغرب  والألح ة مألاب اشب دليقت  -

   ر.و مألق بسياسة اعل يتملا   يلشرعا لأصيالتقص ن - 

 ه؟ من األمهية مبكان أن يتم احلديث عنهل األمر  .2512
لثورات واخلروج على الوالة له شأنه اخلطري وشره املستطري نعم، ألن الدعوة ل

ما تولد  إال كان ام ذي سلطانإموقلَّ من خرج على "ابن تيمية: قال  الحقا،

 

 ، خلالد بن علي العنربي (سلف األمة أقوال الكتاب والسنة و ري يف ضوء زل هللا وأصول التكفاحلكم بغري ما أن )  - 1
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 1". ن اخلري...مد ا تولَّ على فعله من الشر، أعظم مم
 وإصالح كان قصده حسًنا، وال يريد إال اخلريمآل اخلارج، وإن  فإذا كان هذا 
 2 ؟يف جيوز اخلروج األوضاع، فك

 خلروج(؟ ا)ح وصف مبصطللتى ا أ ينأ نم .2513
ال: ق، فمنائالغ ميقس د تنععليه رجل  اولما تطند ع ملسو هيلع هللا ىلص يبالن هلاقد مبا ور 
ه نإ): ملسو هيلع هللا ىلص نيبه اليال ففق "د!حمم  ايهللا تقا" :رواية ويف، "د!ل اي حمماعد"

(.  .ته.عند صال ته ر أحدكم صالل من ُيقرجلاِضئ هذا ِضئْ  منج خير 
 (. 172ه ابن ماجه ) روا  رج.او خلا سرأ نهه أبعلي ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اكم فح

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال ىل ع لطاو ت بق على مناحلكم السااء  مللعل قرر اه .2514
  صفاهتم،ج و ذّم اخلوار  ب وابأ لديث يف أو احلهذا ديث حلا ماءُ ل عذكر عم، ن
 صر:احل الاملثال  يلسبى ل هم عمن ركذ أ
ارج ل اخلو قتا تَ َركَ  نب: )مَ يف أول ابث احلدي ذاهي: ذكَر ار خإلمام البا • 

  عنه(. ناسُ لا ال ينفرَ  وأن ف،لّ أَ تَّ لل 
 . فاهِتم(صو ج وار اخل ب: )ذِكراب  أوليف هر ذك : ووينلاالمام ا  •

 خلو ب: )قتال ااب يفه ر لبغوي: ذكم ااالما • 
ُ
 .ن(يدحل ارج وامل

 . وصفاهتم( رجاخلوا صلأ ل ابب: )أو  : ذكره يفهللا رمحه ين اه م األصبينعو  أب • 

 ة؟عاجلمسنة والهل اأ  ولصأل لفٌ مر خماة األى والروج علخلاهل  .2515
 ة.ديعقال  متبهك  متواتر يفنعم، وهذا 

 

 ( 2/241)  السنةمنهاج   - 1

 ( 499 :ص )لعبدهللا بن عمر الدميجي  ، عةواجلمال السنة أهد نلعظمى عاإلمامة ا  - 2
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 انب؟اجلهذا  ء يف اض العلمع با ضعهو ليت قاعدة الا ام .2516
ا،  جارو وإن  أموران،ة ووال ائمتنأ ىل ع جرو رى اخلن اللطحاوي: »و ا مامإلا قال
عز  ة هللا طاععتهم من انرى ط طاعتهم، و ن مع يدا نز نم، وال يهل  ندعوا عوال

 1. «ةافعاملاابلصالح و وندعو هلم  ة، يصمبع مرواأيمل  ما، ةضيفر  وجل

 ؟ظاملاا دً ن مستب كا  وملسلم لا مراأل ويل لى ة عور الث كم ح ما .2517
 . ئراجلكم اا حلاة حاللى  عصربلواجب اإذ  ،حمرمٌ  اذه

 ه؟ قتضي تكفري هذا يهل  م..فيهل قتالأو   ية،للرعظلم وال  تبدس ملام احلاك .2518
 الإ هر بكف م، وال ُيكر والصغائربائلكفيها اي، صمعا هاكل  هذهف ال،
يه  ف ماحلك ققيتحوال  ال، ل ما قحالتهلم اس نيبت ا يم حين اء،لملعع اجتما اب

 ة.الو ر الكف  رقر لي لمنيس امل ألفراد

 ؟ ائرةاجل ماك فعال احلأ عمل مالتعا يفيةي بك نبو ورد حثٌ  له .2519
إال  ه، كر أحب و يما فاعة لطوا عمس لاملسلم لى املرء اع): ل النيب ملسو هيلع هللا ىلصقاعم، ن

 ( 1839ه مسلم )روا  . (طاعة وال عمس ية فالعصب مرأ فإن  ،مر مبعصيةأن يُؤ 

 هم؟يلوج عر من اخل ريٌ خة لوال ا لم ظ  صرب علىلال ه .2520
هبم؛ وإن   إاللدين ا متقيس ال ي وهللاء: »مراأليف ا ير بصال احلسن لاق ،نعم
  هم ع أن طاعتمدون فس ي امم  ثرهبم أكصلح هللا ي هللا ملا ا، و و اروا وظلمج
 2. «ررقتهم لكففبطة، وإن لغ

 

 لطحاوي ل  (11:ص)اوية  الطحشرح  - 1

 (294واحلكم )ص:   لومجامع الع - 2
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 عاصي؟ل ا   م م املسلك ا حلى الأو اخلروج ع بالنقال ا وزجي له .2521
من ) :يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لسو عت ر مس الق ر مبن ع هللا عبد  ز، فعنجيو  ال

يف وليس ومن مات  ال ُحجة له،مة القيام و  يقي هللااعة لمن طا يدً خلع 
 (. 1851) لم ساه مرو     .(يةل تة جاهعة مات مييعنقه ب

إبمجاع   م )يعين األئمة( وقتاهلم فحراموج عليهوأما اخلر ": النووي وقال
 1".  وإن كانوا فسقة ظاملنينيسلمامل

 ه؟ ري غيتلم  ك ا احلرة على والثو وج ر اخل كنمىت مي .2522
النيب  قال  امتالص بن دة عبا حديثيف  ،رعالش  ق ما اشتطهوف يكن
ي  بخار رواه ال . (انٌ بُ ْرهَ  فيه هللا من مْ دَكُ نْ عِ ا ا بَ َواحً رً َرْوا ُكفْ ت َ   َأنإال): ملسو هيلع هللا ىلص

 (. 1709مسلم )(، و 7055)

 كم؟ غيري احلا نة لتروط املعيش لا ح ن توضيو أمكل .2523
 ة: ياآلتط رو شلاقت ذا حتقنعم، إ

 فيه. الصريح فر لكار ظهو  /1
 م.اكفر احلبكء امل عال م كح /2
 كم.ا احليري غت ىعل  ةالقدر / 3
 ا. حقً الناس ال ىعلأعظم  اسدمف الفساد إىل ب بسبريّر التغيجي أال/ 4

 كم؟ذا احللى هعليل أين الد .2524
  ا ل فيماُه، فقاعن، فبايملسو هيلع هللا ىلص النيب دعاان" ال:ق  تالصام دة بنعبان عورد 

 انَ رِ سْ ِهَنا، َوعُ ْكرَ َومَ  انَ طِ شَ َمنْ  والطاعة يفلسَّمع ى الَ عَ  اأن ابيعن ينا:عل  ذَ خَ أَ 
 

 (12/229للنووي ) شرح صحيح مسلم - 1
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 مْ ِعْندَكُ  اًحابَ وَ  اْفرً ْوا كُ رَ ت َ َأن  إال هُ لَ هْ َر أَ ألمْ  ا نُ َنازِعَ ال ، وأنناَرًة عليث َ ، َوأَ انَ رِ سْ َويُ 
 . (1709مسلم )(، و 7055بخاري )رواه ال.    " نٌ اهَ رْ فيه ب ُ هللا  من

َنا، وَ  َرةٍ أَث َ  َوَعَلى" :وايةويف ر  ُقوَل َعَلى َأْن ن َ َلُه، وَ هْ أَ   اَل نُ َنازَِع اأْلَْمرَ َعَلى َأنْ َعَلي ْ
 (. 1709رواه مسلم ). "  مٍ اَلئِ  ْوَمةَ يف هللِا لَ   افُ اَل نََ قِّ أَيْ َنَما ُكنَّا، اِبحلَْ 

 ؟ ا بواًحا(كفرً تروا   ة )لمجب صودقاملما  .2525
ًما  اك عل ون هنن يكإما أك، و عينب هترا نما أإ ينيع العلم، عينية(: هنا مبؤ ر لا)

 عه. نيا بوقو قيي
 كفر.   هر الذي فيألما ع منهوق :(كفرًا)

 ل. يأو التُيتمل  ، الاُيً ر ص  أي ا(:احً )بو 

 سان؟إلنفري اتكى لع مك حلابرة ده القالذي ل من .2526
 ا.هذ لتقريرني عمتجماء مل لعا لذممكن ه

 ؟انشرع يف  ن كاخلطورة مبن ا املسلم مري فكم بتهل احلك .2527
ن  ، إاأحدمه هبا ءر، فقد ابَ ه اي كافخيال ألمرئ قيا أأ) :ملسو هيلع هللا ىلصنيب ل القا م،عن

 . ( 60)رواه مسلم  .(هعليجعت ر  ال، وإالق كان كما

 سلم؟ فيها امل  ة وقعصيعم لر، هل يشمل كلكفم ابحلكا .2528
 .رجاج اخلو همن من عاصيل مسلم ك  ىل عتكفريكم الحفرمي  ال،

  مث شرع، لل خمالفةم أو ل أي ظ يف  عق و حلاكم لو ا تكفري إىل ب هعضهم يذب .2529
 ؟ذاه يف  لقولا  افم، هيعل عو للثورة يد

 :وبيان هذا، واقعلل  ضناقتفيه و نبوي  لا لهديخمالف ل هذا
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ن ع شجعي لك األام بن  : حلديث عوف ي بو ي الن لهدل خمالف / 1
ن  ّلو تصو ونكم، بُيبوهنم وُيالذين  كمتأئم خيار" ال:ق ملسو هيلع هللا ىلص  ل هللا و رس

م،  ونكويبغض ضوهنمغي تبلذا كمتوشرار أئم  ن عليكم،لو ويصعليه 
 ؟ذلك« دعنذهم فال نناب ، أهللال رسو »اي : انل ق .(كمم ويلعنوننوهنعل وت

أال  ، لصالةا ميكف  ما أقاموا ال صالة، ال مكوا في قام، ما أال): ملسو هيلع هللا ىلص قال
 نم ما أييت هللا فليكرهمعصية  نمئا شييت رآه أيواٍل ف ليهعويل من 

 (. 1855رواه مسلم ) . "ةعدا من طاي ال ينزعنو ، عصية هللام
نزاله  طيع إستي ال نراه  اكماحل  ىل ع قولهّدم قيمن  : ألن لواقعل ضمناق / 2

حياته،  ظلم يف و أ ةمعصي طرفمن أي قع و ديه، لو لوا أو سهى نفعل 
 .رابلكفه يعل  كميحل

 يه؟لعج يف اخلرو  هذا عذر ل لد، هلبا اتثرو اذ على  تحو االسو ظلم ال .2530
،  ة ر أَثَ  ىن بعدو ستك اإهن ) : لقا ملسو هيلع هللا ىلصهللا أن رسول  د عو ن مس ن ابال، فع

 لذياون احلق دّ ؤ ت "ل:؟ قا ُمُران فما أت ل هللارسو  اي :الو ! قاوهنار تُنكِ ور ٌ وأم
 (. 1843)  ملمس (، 3603البخاري ) هارو .   (لكم الذي  هللا نتسألو ، و عليكم

 ديث؟ا احلوضيح هذ ت ماء يف لالعقال  ماذا .2531
حلث فيه ا» -حلديثح مسلم على هذا ار ش يفكما   -ووينمام الاإلل قا
ن  م هحقَّ عطى عسوفا، فيُ املا ملتويل ظن ااك ، وإنةلطاعوا عمس للى اع
أذاُه  كشف  اىل يفتع هللاِ  إىل عل يُتضر بلع، خيُ  وال رج عليه خيُ الو  ،ةطاعال

 (317/  6) صحيح مسلمعلى   ينوو شرح ال  ه«.حال إصو  رِّهفع شَ ود

 لم؟ الظ  لم لو وقع يف كم املس ا لى احلوج عر اخل مسألة ء يف لعلماا والأق ام .2532
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 :علماءقوال الأ من
من  دحأليه  عل وجُ ر خلا وال لّسْلطَانا الُ ُيّل قت وال": بلحنن بد مام أمحإلا  /1

  1. "قطريلانة و السّ  ريى غعل  عهو ُمبتد فذلك  لعففمن لنَّاس، ا

، -روااإن جو -عليه ج اخلرو و  انسلطال ل قتاُيلّ  وال" :يار هبَ ربَْ لام اقال اإلم  /2
(،  حبشياً بًدا عكان   نوإ  ، اصرب ":ر أليب ذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل رسولوذلك قو 

سنة  من اليس ول(. وضحلى ا عل وينقتل  ا حىتصار:)اصربو نلأل ملسو هيلع هللا ىلص وقوله
 2. "ا نيدلاين و الدفساد  فيه طان، فإنل ل الس اقت

حرام م فهلوقتا -ةئم: األيعين-يهم  عل روجُ اخلمَّا وأ" :يو نو لل اإلمام ااق  /3
 3  . "ظاملنيَقة سَ فَ  كانوا مني، وإن  مجاع املسل إب

ن  و ر ي الأهنم  نَّةسّ الهل هب أمذ نْ مِ وُر كان املشهُ   ذا وهلِ "  :يميةت ابن ل قا /4
 على تْ لَّ دكما لم،  م ظُ ن فيها كن  إو  لسيفم ابوقتاهل ةمئعلى األَ  وجخلر ا
 4  . "ملسو هيلع هللا ىلصيب لنَّ ا عن يضةُ ملستفحة اصحيال اديثُ حلك األَ ذ

 ؟ ةلمالة الظج على الو رو اخل عليه أمر بىن الذي يُ  ما األساس .2533
 .خلرييل اوحتصصلحة اك املر ه إداسأس

 ؟روجاخلعدم ب ةعلقاملت الصحيحة يثادحألا  رد ما أساس .2534
واهم توافق ه مل نإ حةيصحلحاديث األا دّ ج يف ر ر واخلال فعان أهذا م

 حديثاً. قدياً و  مسلكهما من ها، وهذفيلطعن ن او ُياولوهتم، و وشه
 

    (611-1/160لكائي )شرح االعتقاد لال  - 1

 ( 58)ة  رح السن ش - 2

 (12/229) ووي على مسلمالنشرح  - 3

 ( 3/139) ة النبوي نة سال منهاج - 4
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 ؟كارهالف أف يت ختليث اادحلأل   دّ يف الراالعلماء  الا قاذم .2535
  يف اترة  ونعنيطف" :اديثاألح واقل يع ا ملإذ رجوااخل عنتيمية  نل ابقا

  يت نة القيقة الس حب نيؤمتم التبعني و مسوا هم ليف الإ و  ، ملنتا اترة يف، و داإلسنا
 1."آنة القر  حبقيقوال، بل ملسو هيلع هللا ىلص لو الرس جاء هبا

 ؟مرألاايب والة وإظهار معن علطل ةل احلديثا الوسائم .2536
ت،  واندملا ل أو التواص ائلسو و أ نابر أو امل فصح اليكون يفك ما لمن ذ

 . اعيح شر صح ذا غريوه ،عن الرأي تعبريلا ابب  ا أنه منصحاهبأ تجوُي

   ؟ياء للرأإقصوفيه ي، ر حضا غري لك مس   أي ر ال  لتعبري عنمنع ا له .2537
  بل ، مواه املتكل وفق ما يهس يول ع، ر ابط الش طه بضو ضبرأي واجب عن ال ريبالتع

نع اجب مو و ، هل رامةك  ال عللشر املخالف ل و قفال ه،امحت واجب ا رأي لليس ك
 . الناس ه بنيانتشار 

 لفة؟ء املخاار آلاملنع  ثّ حيدليل من  هل هناك .2538
من  تهقصل، و بن عس ه صبيغ ل لل يقارج عم  عمرل عف لمانعم، مث

  ، سلناا بنيمه آن ويقدالقر  بهتشامن ع له يسأغه أن، فانه بل اايقضال أشهر
ك؟ ما امس :فقالت ذروا، لذارايا نع  عمر ألفس  ،مر ىت رآه عح

 د.يلشداب ر الضعمر، وضربه  عبدهللا انأو فقال: غ. ي صبدهللابقال ع
يقول: ما  ، ن هذا اجلنسة مسألم يفرجل ليه ع حلّ س اذا أعباابن  كانو  

   ! غبصبي ع عمربك كما صننع يصأن أحوجك 
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 . تفهامسالاد و تشاس اال ة، الاء الفتنتغبائل الس ا غرضأوا أن م ر هنألذا هو 

 ؟حلسال ط ابقاحلاكم ف  ج علىو ر اخل هل يكون  .2539
  اطف و ثور العفت عامة،لل  ج تهييل امث، للقو يسبقه اد أن سالح البال ل، فحمال

 ماء.  سفك الد، مثحلسالوال جند الرفع لقالتمادي ابألعد وب ل،عر الفويظه

 ؟جو خلر اة ألمس  قضية يف ه الذه ماءللعا رهل قر  .2540
 يقني، ال منعلم عل  ، فإان عقالوا: »وأما ه هللامحر  منيعثي بنا  خيالش  نعم، قال

خيرجوا  مل لناس ن ال، ألو القو ن اللس عن اخلروج ابسيف فرع لاب اخلروجأن 
ح يف قد  د:هين يكون توطئة ومتأ لسيف، ال بد  اأخذِ د ر م مبجإلماالى ع

 لص ُيوحينِئذٍ  ا،دً وحق ايظً ب غئ القلو متتل  مثم، هسن است حملمة، و األئ
 1. الء«لبا

 لسالح؟يكون اب ما طهو فق عيةر ص الش نصو لقصود ابملاروج خلا له .2541
قط، أم ف يكون ابلسيف ئمة ألا ىوج عل اخلر ل ه: انز الفو  صاحل خ يالش ُسئل 

 ؟همضد التظاهرم و هتابذمن لىع سض الناحترين فيهم، و لطعا ذلك يدخل يف 
ون ابخلروج عليهم هذا لكم، قلنا: اخلروج على األئمة يك »ذكران :فأجاب 

م، وشتمهم، والكالم  ه بِّ ويكون ابلكالم: بس  لسيف، وهذا أشد اخلروج،اب
هم على اخلروج على يهيِّج الناس وُيث نابر، هذا اجملالس، وعلى امل فيهم يف 

   2".، نعم، هذا خروج، فالكالم خروجقدر الوالة عندهممر، ويُ نَ قِّص ويل األ

 

 (  /أ٢الشريط : »رفع األساطني يف حكم االتصال ابلسالطني )  :وكاينسالة اإلمام الشمن تعليقه على ر   - 1

 . عنوان: )صور اخلروج على األئمة(به ،   1415-3-3فهد ابلطائف بتاريخ  امللك شيخ مبسجدللحماضرة  -  2
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 ج؟رو خلاب ريضاثرة للتح إلايج و ين الته حلاكم ماء اطأخ كر ذ  عدّ يهل  .2542
 يمكع بن هللا  دعت عبمس  :ليد قامح أيب نب هاللا ورد عن ميله لدو  عم،ن

َو  أ  ،معبد أاب  ه: اي لفقيل  ن«! عثما بًدا بعديفة أخل  دم ني علىعال أُ يقول: »
 1.«همد ىه عواًن عل اويْكر مس  ذِ ين أَُعدّ ل: »إفيقو  ه؟لى دمْنَت عأعَ 

قيق ء لتح طاخألا بنشرح تناصالب وواجلمة، لكا ر عصحنن يف  .2543
 البلد؟ يف  ؤولمس  كل  مع انع من هذاا املمح، فال صإلا

ن  و يكم حلكاعلى ا اخلروجهل : ي حفظه هللاراجحيز العز لبدا العالمة علَ ُسئ
ن  م أو  ،مثالً د الظلم ق ينت نن ابللسان أيًضا؟ كمَ كو أم ي ، طفقيف ابلس 
 ة؟ئيافضت الواالقنو  مإلعالريق اط نع ةً رات عالنيكناملغيري بت بليطا

ضاً  يون أويك ،فيس لواب  تاللقن ابو لوالة يكا على جاخلرو  ،عمب: »نفأجا
ت؛ يف  نت ن اإلأو يف  ، ملنابرق اأو فو الصحف،  ا يفونشرهب يعابذكر امل

ن  تكو  مث ،امكّ حلُ اس يف ض الناغِّ ه تبذا؛ ألن ذكر املعايب ههغري  ة أوبكالش 
 .هملياخلروج ع يف اسببً 

  ، ناسال  أواًل بني هعايبمشروا ن ر( الثواليه )ع رج خا مل  ن عثما ننيملؤممري اأ
  ا يف الفهم وخ ،وعمركٍر أبو به ل قب شيخني الذينللف اإنه خا :واقالو 

  ، ياءهلب أو وقرّ  ،الصالة يف السفر وأمتَّ  ،يلاخلة على ازكال أخذ و  ،ريبالتك
  ته ببي  وااط أحر(، مثواثال) ا، فاجتمعهنو شر وا ينجعلف ايت..اللو ا عطاهموأ

 .هلو وقت
ت ر ُنش  ، فإذاجو ر اخل من وعٌ ا نذه ،عايبملاشَر ن أن ي نانس ز لإل جيو فال

 

 ( 58 /3) سعد بن قات اطب  - 1
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يف الت، و جملواحف،  الصيفابر، و ملنعلى ا -الوالةام و احلُكب يمعا-املعايب 
  ناس لافخرج  ،هميل وهم عة وألَّبالوال أبغَض الناس ،لوماتيةعشبكة املال

 1 .م«عليه

ك  ا نه هنأك،  م حلاكظيم اتع يف س تقدياللو و لغا  مننه يعدّ ايب بقأليس ما س .2544
 ؟ئخيطال   نهوأ هاد بعصمتقتاع

بال  قستقع مقد ي ما معوداللة بصرية وحكمة   حسن تعاملدّ ه يعن، لكال
على والة  هية ار قد والكحلاب القلوب  حنبش امة ف الع ة لعواطر اثاإل بسبب

نع من  ي ال لعامة  انيبا علن ة الو لطاء اض أبخاخلو عدم تذكر أبن ولناألمر، 
ن م تمكنن ن مل إ ه،ي  يدبني ءطاخألاباكم حللغ ايب نأ نه ملن يك ا اهنبي

 ه. ناصحتمل كمحلا يدي ا بني الوقوف

 يه؟ول عل الوصعذر مع تاكم، حلاحة ف ميكن مناصيك .2545
 ع هذاوله، وماملستشارين ح أوائه وزر ل خالله من  حةاصاملنوصيل يكن ت

 . ايةواهلدري خلما ابئاد ه لدعاء ك الفهنا

 

 ( 289 :راجحي )ص لل  ، ختار يف أصول السنةشرح امل - 1
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 :سسادالاملبحث  
 مكاحلى  علّلب غتملكم ااحلا 

 ان؟و العن هذا ود مناملقصا م .2546
 عنه. دال بو هون وجود ليكملا اكمعلى احل بلّ تغ مع من عمللقصد به ايُ 

 صر؟اعاملزمن يف الثل هذا  ى ملق عليط ماذا .2547
  ، يمالسل  ميسل تري، التغيرة، الالثو  تغّلب،، الاالنقالب : افأوصه علي قيُطل 

 .ةسلطال نتقالا

 ؟قباس ال م  اكحللى اعاجلديد   كما احل ب تغلّ على  لةدالما ال .2548
ه  ون لمث تك، قساباحلاكم ال يةبتنحيقوم  ا مينب حابلتغل له  كن احلكمي
يه على التوجو  يةلعسكر وة اقسالح واللا ه ن معن يكو مثل أ ؛بلديف الوة قلا

 .ة الرئيسةمؤسسات الدول

ق،  السابم كا ل احلز عو ، داجلدي احلاكم  هوأصبح ب يف بلد، و من تغلّ  .2549
 ليه؟عوج ر اخل  بواج فهل

بين ّق حأرجعوا  مم أهنهف عنر يُع إذ مل، مةاأل فل س ديه منهذا س لي، فال
 .يهمباس عل عالبين  تغّلب دبعية أم

 عة السلطان املتغّلبوب طاوقد أمجع الفقهاء على وج"قال ابن حجر: 
 1". هوج علي طاعته خري من اخلر واجلهاد معه، وأنّ 

 

 . ( راً تنكروهنا: )ستون بعدي أُمو ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الفنت، ابب قول النيبّ (    5 / 13)فتح الباري   - 1
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 جبة؟الوا مورألا نم حاهباألص قوق ع احلإرجا   يسلأ .2550
 ة لنصل إىل نتيجة خاطئة! مه املقدال نتمسك هبذ لكن ،صحيح هذا عمن

فظ  ني؛ وهي حملسلماوأعم على  أعظمة  قضيإىل بكل وضوحر ظالنفعلينا 
  قةعل متضية لقفاد، حشخص وا حق ىلظر إالن من وجبوهو أ، سانلا ءدما

ع  ، ووجود اجتما هماحلمص يف ةسدفودرء امل ،عامةلحة ال املصاعاة ية مر قضب
 من نصرة شخص معني لنرجعه للحكم. ابلتأكيد  وجبأ ومؤسساهتا لناسا

 ديد؟م اجلع للحاك ميمن اجل ملبايعةات إذا مت ققيتح ب الصحيح غلّ الت هل .2551
  ي س يف أعملي، فليقع الللوا ، ألنه هو خمالف اً يواقع تحققيكالم لن   ذاه
 ن تكو  ن، وملعبلشمن األغلب ل مكحلاه! لكن بشعيع قه مجوافي حاكم نمز 
 الدولة.  هيئات   ووالء لة، الدو  أسلحةه يدب

ا بطاعتهم له، وإّما بقهره  ياسة الناس، إمّ والقدرة على س"قال ابن تيمية: 
و سلطان  م أو بقهره، فهو ذعلى سياستهم بطاعته ادراً هلم، فمىت صار ق

 1".  ر بطاعة هللامطاع إذا أم

 تغّلب؟ لا ضيةة يف ق ماأللف سقوال ا أم .2552
 لبع من تغمع ما الجتني وا املسلم ماء على د احلرص هم يفول عنلقاتر توا
مسعت الشافعي يقول: كّل ": ل، عن حرملة، قاروى البيهقي ، مى احلكعل 

ليه، فهو  يفة وجيمع الناس علسيف حىّت يسّمى خل فة ابمن غلب على اخلال
 2". ةخليف

 

 .يب بكرعن بيعة أ رهّ بن املططالن مزاعم اب  (538 -529 / 1)ة  منهاج الُسنّ   - 1
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ومن غلب "قال:  لحنبعن أمحد بن  ار رواية عبدوس بن مالك العطيف
ومّسي أمري املؤمنني، فال ُيّل ألحد يؤمن حىّت صار خليفة  عليهم ابلسيف

 1". ال يراه إماماً، برّاً كان أو فاجراً و اآلخر أن يبيت  ابهلل واليوم 
فاجر، ومن لارب و نني المؤ مل امرية وأئمألالطاعة لو لسمع او "د: محم أمااإلال وق

ار   صحىتابلسيف  همليّن عه، ومرضوا بو يه اس عل جتمع النا، و الفةاخل ويل
 2. "ي أمري املؤمننيومس فةخلي

 ع؟لو املخ اكم  حلارة نصء على  لعلما اثّ  حيا ملذامل .2553
ت ابوثل، التقاتمن  منياملسل  دماء ظ، وحفعامةال حةاملصل  إىل وانظر  مهنأل
من  قصدملذا هو اوه لناس،وأشغال ا احليل مصعطتدم د، وع البالان يفماأل
 .ةعينم ىل ذات ر إابلنظ، وليس ده وصفا وعمالجو العربة بو ، فمكحلا ا ودوج

 ؟ رأم كل( فوق  الشعبدة ا) إر ن  أب  لقولا ام .2554
شرعي لحكم ال نظر لمل يو هف لشرك!ا ىلإه احبصل وصي قدل القو هذا 

 نا. حيات يفم احلاكي هعب دة الش عل إراكن جلاس، و نلا علىاكًما ن ح و ليك

شخص صفاً، وليس بو ود )حاكم( وج ةيرعا لى  عحتضّ  عتنايهل شر  .2555
 كم؟ احلا 

الشرعية  مهور أم ورعاية مني ملسل ااحل مص فظ يه حيدى ل ع كانن  فكل م عم،ن
 ف. عرو ابمل تهوطاع ه،معمل تعالا سنحب اجة فو مالعاو 

مع من تكون اجلمعة ": قال اإلمام أمحد أنه  نرواية أيب احلارث، ع ويف 
 

 .فصول يف اإلمامة ( 23 )ص:األحكام السلطانية أليب يعلى  - 1

 ( 15) دمحأ  م اة لإلمالسنأصول   - 2
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  ملدينة يف زمن احلرّة، وقال: اهل صّلى أب  عمر ، واحتّج أبن ابن"غلب
 1."حنن مع من غلب"
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 السابع  ثاملبح
 اكمعة للحلبيا

 عنوان؟هذا الد من و ملقصا ما .2556
اعة الطو  سمعلا سنٌد حبأي عهبايعة؛ م ماملسل عند كون ن يه أب صدقيُ 

 أمورو فسه ن رأميف  ظرلناه م لسلعلى أن ي مريَهن املبايع يعاهد أكأ  ،للحاكم
 سلمني.امل

 ة؟لغيعة الب فريعت ما .2557
 طاعة.وال لى الرضا عتقوم و يع، الب اب جيإ ة علىقفلصي اة هعبيال

 يعتنا؟يف شر  موجود ألمرا هذاهل  .2558
ول  ويق، ابةحصلع ايباي ملسو هيلع هللا ىلصان وله، فكن حمل  ملسو هيلع هللا ىلصنيب ل الوفعول لق، منع

 . الم؟(تبايعوين على اإلسال  أهلم: ) 

 بة؟االصح  ملسو هيلع هللا ىلص   النيب ع  ايبي  كانا  على ماذ .2559
ذ  خما أِفي قالف، عناهُ يافب، ملسو هيلع هللا ىلص نيبّ ال ان عاد ل:قا  متالصن ابادة بن عع

،  ُيْسرانَ وَ  رانَ ُعسْ ، وَ َناهِ رَ مكْ و ا َشِطنَ  َمنْ اعة يف طوال عِ مْ لسَّ على ا عنا يا: أن اب نعلي
 هللا نَ مِ  دَُكمْ نْ عِ ًحا ابَ وَ ا رً ُكفْ   اوْ رَ ت َ ْن أَ ُه ِإال أَْهلَ َنازَِع األْمَر  ن ُ الا، َوَأْن نَ ي ْ َعلَ  ةً رَ أَث َ وَ 
 (. 1709لم )مسو  (،7055)   بخاريال رواه   .  (نٌ َهارْ ب ُ يِه فِ 

 ؟ عيةر من الرد فل كا من  هحتقيق  واجبيعة هل الب .2560
ا  ن ضمنيدخلو س لناا قي لبلد، واب اعقد يفالو ّل أهل احلعلى  واجبة فهي  ،ال
 ا.هذ يف
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 حاكم؟ لل اسعامة الن نعة مق البيكيف تتحق .2561
يف  لدل البعجي امة مب العاواننيلقلم ات ح االرميكو  ،مل لهاحبسن التعكون ت

 .منأاب تستوا ءو هد

فما   عليه،اجبة و  غري كم ا للح  ةطاعل ا ا ، فإذماحلاك بايعمل ي أبنه  يقول من .2562
 يه؟ الرأي ف

  وكيف بيعة، يتعلق ابلا مل  لماءه العضا فقأي، و عةشريجيهل ال من ا قولهذ
 اء.خلفلل كانت تتم 

 ؟مل حاك كعة تكون لالبي هل .2563
 ية. رعلم لل ظه يف كان   م، ولوملسل ا ماكحل لط ن فقكو ت

 حاكم؟  ة ألييعباملادم  عة طور خ ما .2564
  ول هللاعت رسل: مسقا  رمن عاب ني، فعنبو ل ا دالوعي يشمله ى أنخيش 
، ومن  ال حجة لهة يامالق  يومي هللالقعة طامن لع يدًا ن خل: )مقو ي ملسو هيلع هللا ىلص

 (. 1851) مل سم رواه    جاهلية(. ميتة عة مات بي قهليس يف عنو مات 

 له؟ة عايباملتكن  فة، كي ر افة كيف دولعيش  ي لميف مس م كحلاما  .2565
ع لشر ا ختالف ال اليتلدولة  انيعاة قوانار ميه ل جب عن واله، لكبيعة ه ل ليس

بكل   هممع عايشتن الا، وُيس هب ثالمتاالى عل  رصم، وُيسل امل فيلتزم هبا
 ة وصدق. انأم
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 الثامنحث  بامل

 هللا أنزل  مام بغرياحلك
 مهمةقدمة م :ول األ لبطملا

 ؟نا ا العنو ذه من رادما امل .2566
 ي.عحبكم شر  مُيك  من ملمع  لشرعيةظرة النا ما بيان ه  ب درايُ 

 املوضوع؟هبذا علقة تامل ايتما اآل .2567
  :ذلك من 

 ( 44:ائدةامل) {ونَ اِفرُ  اْلكَ ُهمُ  ِئكَ ُأولَ  فَ َزَل اللَُّ أَن ْ  امبَِ ُكْم  ُيَْ ملَْ  نْ مَ وَ }تعاىل:له قو  - 
  ( 45:ةداملائ) {ُمونَ لظَّالِ ُم اهُ  كَ ئِ ُأولَ فَ  اللَُّ  ا أَنَزلَ م مبَِ كُ  ُيَْ ن ملَّْ َومَ  } :ىلاتعل اوق  -
 ( 47ملادة:ا) {نَ ُقو َفاسِ ُم الْ هُ  كَ ئِ لَ و فَأُ  اللَُّ  لَ نزَ م مبَا أَ كُ  ُيَْ ملَّْ ن َومَ }:اىلال تعقو   -

 هللا؟ أنزل  ما  بغري  احلكم آايت يف النظر  قبله  دراستا الواجب م .2568
 ؟ سقفلا ام، وأيضل ظوكذا ال ،فاوت تي الكفر ل هظر النب جاو ال

 ؟نهعسبق التساؤل ا يان مب ما .2569
ده نسان بعى اإلن احلكم عل كال يصغر ا أكفرً ، و ا أكربكفرً   ن هناكأ يأ

 م والفسق.للظل  هذا ومثل إلسالم،ا ةمل  نعوج ر خلاب

 ؟تفاوتل الكفر يه .2570
؛ {ُرونَ فِ اْلكَ ا مُ هُ  كَ لَ ئِ ُأوْ  فَ َل اللُّ زَ ا أَنمبَِ  مَُيْكُ  ملَّْ  َمنوَ }ه: قوليفورد ، ولذا عمن

ْحًدا لَِقْوِل جَ د ا لِْلُقْرآِن، و  رَ أَنْ َزَل اللَُّ  اِإْضَماٌر، َأْي َوَمْن ملَْ َُيُْكْم مب اآلية يف
ُقُل عن امللة، ولكنه   سيل رْيُُه:غَ اُوٌس و طعن و  فَ ُهَو َكاِفٌر، ملسو هيلع هللا ىلصالرَُّسوِل  ِبُكْفٍر يَ ن ْ
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  قويل و عملي أ راك كف هنعىنكفر، مبن  ٌر دو ك كفهنا أي  ،1«كفر دون كفر
أو  سقلفامثله ، و ملخلوقلف ابل احلمث، مالل من اإلسعفاببه الرج بس ال خي

 .ماهلو أم ذ أبخ سللنا مظل ه المن وأقل لشرك،ا يفوع الوقه ر خطأ يذلاالظلم 
 ؟تو تفاهذا المثال  ما .2571

ء  َهَداشُ  بَ َعةِ رْ أبَِ ا ُتو أيَْ  ملَْ  ْحَصَناِت مُثَّ مُ لْ وَن اْرمُ َن ي َ ِذيَوالَّ } :ناب ول ر ق همثال
 {نَ و اِسقُ فَ لْ  امُ هُ  َوأُْولَِئكَ  ابَدً أَ  ةً دَ اهَ شَ  مْ ا هلَُ و بَ لُ تَ قْ   َوالةً دَ َجلْ  اِننيَ مثََ  مْ هُ و دُ ْجلِ افَ 
 .مالاإلس ةج عن مل سق خر فالف افيد أن القاذقذف ال ت ال ة، فآي(4: ورالن)

 ق؟ابس يل اللتفصية اما أمه .2572
 كمحل عةوسر جرأة كل بيرمي ينما ح سض الناع لب نااعمس ر أمهيته معتظه

 لىعل دا طريخ لك ا مس ذهللا، وه عم بشر كمل ُي نى كل م عل ريالتكف
 لماء. لعا ع لرأيرجو العدم ، و ماملسل  عمتاجمل ىل غي عواضحة، وبهالة ج

 مية؟سال رق اإليف الف قةبالسا تم لآلايالفه وءس ع لمثال التسرّ  ما .2573
  : يةلآلسريه تف اين يفالسمعم ال اإلمافق ج،وار خلهذا طائفة اأمثلة ن م
؛ ل هللاز نأ امبكم ُي ملن ن: م و ية، ويقولذه اآلهبدلون تارج يس اخلو  لم أنعوا»

 2  .«مك احلكبت ر يكف ال :قالوا  ةنس هل الأو فر، فهو كا

 كم؟ لحا فقط ل هة متوج هللا  زلنأا  ماحلكم بغري هل قضية  .2574
فسه لى نم ولو عكمن ُي كلتشمل لفهي  م،حكالل ةمقتصر يست هي ل ال،
 . هب  مر هللامٍر مل أيأب

 

 ( 190/ 6تفسري القرطيب )   - 1
 ( 42/ 2)  تفسري السمعاين   - 2
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 ؟ هللا لغري ابلتحكيم  ةقتعلايت املآلا ء مععلمالقول ا  ما .2575
  كَ ئِ  فَُأْولَ للُّ َزَل انأَ  اُكم مبَِ ُيَْ ن ملَّْ َومَ } :دت أمح»سأل د:يسع ل بنيعاإمس الق
 1  .« لةامل عنينقل  ر الفك» ل:؟ قاالكفرما هذا : فتل ، ق{ونَ ِفرُ َكاُم الْ هُ 

 ؟هللا شرع كم بحي ن ملم فري كتبم سارع للحكمن ي  ن أذهاس يف ين اللبأ .2576
اْلكفَّار َومن واآليتان بْعدَها نزلت يف  هذِ هَ  »ال: فق ،العيين ماإلماأوضح هذا 

ْساَل  ،  من اْليَ ُهودهللا   حكمرّي غ سلم ء أِلَن اْلمُ َها َشيْ ن ْ مِ  م َولَْيَس يف أهل اإْلِ
 2  .." : َكاِفرل لَهُ ان اْرتكب َكِبريَة اَل يُ قَ َوإِ 
عت على اجلواب املفيد القيم اطل " : وفيه شيخ ابن ابز، قال لل مت نشر مو 

وفقه  – ر الدين األلباينصاحب الفضيلة الشيخ حممد انص به فضلالذي ت
سلمون الذي أجاب به  املنشور يف جريدة الشرق األوسط وصحيفة امل  -هللا

من غري تفصيل،   ل هللا فضيلته من سأله عن تكفري من حكم بغري ما أنز 
سلك فيها سبيل املؤمنني،  و  ق،يمة قد أصاب فيها احلكلمة قفألفيتها 
كم بغري ر من حاس أن يكفّ أنه ال جيوز ألحد من الن -ه هللاوفق –وأوضح 

ستحل ذلك بقلبه، واحتج مبا  أنزل هللا مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه اما 
 ه من سلف األمة.  وغري  ما رضي هللا عنهجاء يف ذلك عن ابن عباس 

أَنْ َزَل   امبَِ  َوَمْن ملَْ َُيُْكمْ :}قوله تعاىل فسريذكره يف جوابه يف ت أن ما  وال شك 
ُأولَِئَك ُهُم ْن ملَْ َُيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّ فَ مَ وَ } ،{ونَ  ُهُم اْلَكاِفرُ اللَُّ فَُأولَِئكَ 

هو {َفاِسُقونَ ُم الْ  اللَُّ فَُأولَِئَك هُ نْ َزلَ َوَمْن ملَْ َُيُْكْم مبَا أَ } ،{الظَّاِلُمونَ 
كما أن    وأصغر، أكربان أن الكفر كفر  –وفقه هللا –قد أوضح ب، و الصوا

 

 ( 91)للخالل   اء كام النسحأ  - 1
 ( 241 /24)ري  بخامدة القاري شرح صحيح ال ع - 2
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احلكم بغري  غر، فمن استحلّ ان أكرب وأصوهكذا الفسق فسق الظلم ظلمان،
الزان أو الراب أو غريمها من احملرمات اجملمع على حتريها فقد  ما أنزل هللا أو 

مه  وظل  ،غرل كان كفره كفرًا أصاستحالًا أكرب، ومن فعلها بدون فر كفر ك
 1".  ظلماً أصغر، وهكذا فسقه

 ني،لماملس  غري  يف  ءتجا وإن ايتن اآلتج أبجيه القول مع من حي و ت ام .2577
 اعل؟ف كل لكن احلكم يعمّ 

  ن ايت، وإآل»إن ا بن حجر:ال افق مهم، يه وجت ه كن لل صحيح، ولق ذاه
من ا تقرر ن مللك ،ريهمغ لناو يت اكن عمومهل اب،الكت لها أبه ن سبكا
 –أيضاً  –وال يسمى  ،اً ر اف: كيسمىصية ال عامل كبمرت ة: أنيعالشر  داعقو 

 2.ق«فس  الين«؛ يعالصفة الثالثة  قيتب لشرك،ر ابس فُ د ق مالظل ن ألاً؛ ظامل

 ن؟ا لألعيتكفري ال اد بهر يُ  ابقالس  ري التكف هل .2578
  الإ يانعاأل لىعبق وال ينط صف، لو اب تكفريلا ب و من اب ق هبساالم الكال

أي مسلم   يطيقال ةيّ بل ألعيان ن تكفري افإ ع،واناء املوانتف طشرو فر البعد تو 
م ل قوال ، لسان عن قوهلالا، وال عنههالكا زعجي ة عظيمئولية ومس لها، حتمّ 

ام عالاحلكم  أن  نالد تقرر ، وقعامكم الحلُ ا صوداملقا من، وإها بتتاك نع
 ملوانع.اتفاء نط وارو ش ال إال بعد توفرن عياى األل ع قبينط ال

 ؟ هللا أنزل  م بغري ماحلكا منه يتكرر مع من  قوللما ا .2579
م يف ك احلبنيرق فه ال نأ دوب: »ياد البدربن العخ عبد احملس يقال الش 

 

 . عبد العزيز بن ابز للشيخه  ( 12/5/1416( بتاريخ )  6156جريدة الشرق األوسط يف عددها ) - 1

 ( 120 / 13)  فتح الباري - 2
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  ما دام فرق؛ ال  –ثر أك و ل أو أقأ –ف أل  أو، ئة م و ، أةر و عش مسألة، أ
وانه   عصية،مفعل ه نوأ مرًا منكراً، أ فعل وأنه ،ئطأنه خم  فسهن ن يعتربانس اإل

 فر.ك  دون ا كفرب، فهذنالذ ف منخائ
ري  غب كما احلفيه ستحلّ ي حدة، يف مسألة وا ولو كان – لالحاالستوأما مع 

 1. راً«افك  ونيكه  نفإ ؛-الً يعترب نفسه حال هللا،زل أن ما

 ؟كفري الت ئليف مسا ءاعلملقوال األ ع لرجو ا يةمهاألن مهل  .2580
 قالهما  ذلك من و  هم،لموخ عرسيعلم سم هت ا هيتوجيقرأ  نم، فمعن

ُة اَتَرًة، َواْلُكْفَر اْلُمْخرَِج  َمْعِصيَ الْ  ُمرَاًدا ِبِه شَّرْعِ ا أُْطِلَق يف المبََّ رُ  طي: »قينالش 
ااًل طَ ، ُمَعاَرَضًة لِلّرُسِل َوِإبْ {َوَمْن ملَْ َُيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّ }ْلِملَِّة ُأْخَرى: ِمَن ا

ُكْم  ُيَْ ْن ملَْ َومَ }ْلِملَِّة، َعِن اَها ُكْفٌر خُمْرٌِج ُكلّ ، َفظُْلُمُه َوِفْسُقُه وَُكْفرُُه  أِلَْحَكاِم اللَِّ 
ْلُمُه َوِفْسُقُه َفُكْفرُُه َوظُ  ،أَنَُّه ُمْرَتِكٌب َحرَاًما فَاِعٌل قَِبيًحاُمْعَتِقًدا  {مبَا أَنْ َزَل اللَُّ 

 2.«ِن اْلِملَّةِ عَ َغرْيُ خُمْرٍِج 

 مع شرع هللا  مهمة عد اقو ثان: لا  بطلملا
 ؟يانها سبق بمب لقةتعد املعالقو ا ام .2581

 رمألذا اقة هباملتعل  همة د املعاالقو  ك تل  من

 . لمكل مس ى  عني عل زل هللا فرضٌ ن حلكم مبا أا :األوىل
 ة؟داعالق ذهه نفهوم مما امل .2582

 لف. مكلم مسل لى كواجب ع   هللا كم إىل شرعتحا لأن ا
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 ة؟دالقاع هذه يلدلما  .2583
  مُثَّ  نَ ُهمْ ي ْ َر ب َ جَ يَما شَ َك فِ و كِّمُ  ُيَُ ىتَّ حَ  نَ ُنو مِ اَل يُ ؤْ  كَ بِّ  َورَ اَل فَ } تعاىل: هلقو  اليلهد
 .  ( 65:اء سالن){ا ِليمً سْ تَ  اُمو َوُيَسلِّ  ْيتَ ضَ  َحَرًجا ممَّا قَ ِهمْ أَنْ ُفسِ  ُدوا يف جيَِ  اَل 

 ب؟واج  هللابشرع  هل احلكم .2584
  َأنْ مْ ْرهُ ذَ احْ وَ  مْ هُ اءَ ْهوَ أَ  تَ تَِّبعْ  اَل  وَ للَُّ ا نْ َزلَ أَ  انَ ُهْم مبَِ ي ْ  ب َ مْ كُ حْ ا نِ أَ وَ } :لهعم، دلين

يبَ ُهْم  ُيصِ   َأنْ للَُّ ايُد رِ يُ  ا أمنََّ ْعَلمْ اِإْن تَ َولَّْوا فَ لَْيَك فَ إِ   اللَُّ َزلَ ن ْ أَ ا ِض مَ ْن بَ عْ عَ  ُنوكَ تِ يَ فْ 
 .   (49ائدة:ملا){نَ و َلَفاِسقُ  اسِ نَّ لا نَ مِ ا ِثريً كَ  َوِإنَّ  مْ نُوهبِِ ِض ذُ بَ عْ بِ 

 ه؟ بتقعا ام ،هللا شرع كم إىل تحا لاعدم  .2585
ُهْم ب َ ْمرِِه َأْن ُتِصيوَن َعْن أَ فُ لِ خُيَا ينَ ذِ الَّ  رِ ذَ ْلَيحْ ف َ }عاىل:ت ة، قالوخيم بعواق هل

نَ   . ( 63ر:النو ){لِيمٌ ٌب أَ اذَ عَ  بَ ُهمْ يصِ ْو يُ أَ  ةٌ ِفت ْ

 . فرهكيلزم منه  ت ال ار فكامل نم ءشي يف  املرءوقوع  ثانية:لا
 دة؟ القاع هذه يناذا تعم .2586

 .هفاعل  علىحلكم ا إطالق كفرات من امل أمرا فعل نم ميلز  التعين أنه 

 اجلانب؟ا ذهء يف علمالول ا ما ق .2587
 طوغل  أن أخطمني وااملسل  ا منحدأ فركي حد أنأل ابن تيمية: »وليس  قال
   يزل ذلك قني مليب  همالسإ بت من ث و  جة، له احمل وتبني ةجحله ايىت تقام عل ح

 1. شبهة«ة ال لاز إة و جحلد إقامة اع بزول إالي الل لشك، باب عنه
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 ؟احلجةمة إبقا دما املقصو  .2588
ان؛  نس املعني يف ذلك اإل شروط تكفري توفرد من التأكعين جة تحلاقامة إ

  وعدم اه،كر ايف لإل ن مل يارتخطأ، واالخلل  نايفصد امل، والقلجهلل ايفنملا لمعالك
 ئغ.ساللتأويل اوجود ال يفانملايل لتأو ا

 ليه. ع جو ر اخل يلزم منه م الاحلاك رفك  الثالثة:
 م؟ اكلى احلعوز اخلروج جي مىت .2589

 سة شروط: رت مختواف م إذاحلاكعلى ا جاخلرو وز جي
 هان.فيه بر  هللا   مندانعني ذ الواح، وقوعه يف الكفر الب -1
 .هاحلجة علي امةإق -2
 لته.لى إزاقدرة علا -3
 نه. اكب مسلم متنصي لىع رةدلقا -4
 قائه.بدة س من مفأعظم  نيسلماملعلى فسدة موج اخلر ا ذه ىيتتب عل  أال -5

 ؟ بناجلاذا لقة هبتعة املهيقة الفالقاعدا م .2590
 . ( منه أشرّ  هو امب شرلة الجيوز إزا النّص على: )الشرعية ت ةقاعدال

 ؟ افر كا  هاحلاكم عندان من ك ليفع اماذ .2591
، أو يف فمستضع هايف أبرض هو ننيؤمامل نن مكان  فمية: »مبن تيقال ا

  هللا ن يؤذي مح عفالصو لصرب ا ة ِبيل مفليع ضعف،تمس  و فيه ه تقو 
ية  لقوة فإمنا يعملون ِبأما أهل او ني، شركملاب و لكتاتوا اأو  لذينا نوله مورس
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 1. «نرو صاغ عن يد وهم زيةاجل ايعطو  اب حىتالكت اأوتو  نذيال القت

 ؟قبس اصر مبثل مااملع نانازم  يف ؤان امعل رر هذاهل ق .2592
ا  كنوإذا   ،جنر  نئذه فحيلتالى إز ادرين عقنا » إن ك: منييثع قال ابن ،نعم

رة  قدلاب ةوطشر ة معيمجيع الواجبات الشر نرج؛ ألن  فال ادرينقغري 
مما م ظعوأ ة أكربمفسدا نجرو خى ل ع قد يتتبا فخرجن   إذااعة، مثالستطاو 
؛  هة لهرت العز ظ  مث جناخر  ولننا أل ليه،ع ولرجل على ما هذا اهي قبو ل

   2. ر«أكثره فكطغيانه و يف   ادىومت أكثر أذلة  رانص

هذا   ىلع ئار ط لتكفري لشرع عدم التكفري، والالفة خ امل لا األعم صل يف : األبعةراال
 .   عنه لقانل، ألصا

 ؟ ةقاعدلا عين هذهاذا تم .2593
 ىل ع لليدل الد  ماالإع غري مكّفرة، شر ل ل ةفلاملخال اعمألاأن مجيع عين ت

 ه. ب فريالتك

 ؟ مورأي أق بس ما ىعلفرّع هل يت .2594
 ان: لتعدة مسألقاهذه اتفرع من م، يعن

 ىلإ (فرالكعدم  له ) ل منهي عنه من أصااألعم ل منمعنقل  ادن أر م/ 1
 ال. ق امبال عربة يل فدلب أيت  مل يل، فإن الدل هيلزم( فرفكاله )أصل  خالف

 تداللفيه االسيك، فعنها ي هنملا ألعمالامن  لمعدم التكفري بعد اأر  نم / 2 
 األصل. ذلك ل من الذي ينقليل دال جوددم و وع ،لألصاب
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 اجلانب؟  هبذا ةتعلقملعية اشر ة الدلقاعا ام .2595
 لشك(.اب  لو يز ال يقني القاعدة: )ال

 انب؟ذا اجلاء هلعلملا يرتقر ما  .2596
 نميف وقت إبمجاع م سالإلا عقدله  بتث ن: » كل مالربد بعابن  لاق
من وجه ر  خ يفبعدُ  وافل تفاخ ،ويالً أتّول أت أو، ذنباً  بنأذ مثلمني، س امل

وال خيرج من  حجة، بيوج ىنهم معاعإمج بعدَ  فهمالكن الخت يم، ملاإلسال
 1. «اعارض هلال م  ةاثبت نة  س  وأ خر، ق آاابتف الإ هليق عاملتفاإلسالم 

 د. حأبحد دون أ تصخي  ال هللا نزل أ ما بغري  كم: احلسةمااخل
 ة؟ دعالقاعين هذه تماذا  .2597

نسان حمدد وال ه إب كامأحيف  تصخي  ال هللال أنز  ما بغري ن احلكم أ عينت
ها  نلك  ،، مثل أمري البالدىاألعل م ابحلاك ةتعلقمقط س فليفهي ، شمل غريهي
 . ، وحىت الزوج يف بيتهننيثبني إ مكح منكل ري، و مل القاضي واألشمت

 هذا؟  ء يف االعلمرير قما ت .2598
حب  ا ص ن سواًء كا ،قاضٍ و ه ف ثننيني اب حكمل من وك ة: »مييت ابن قال
ي عن  لنهاو روف ابملع مرابألب تساحالل اً و منتِصبً أ ،انِديو  يلِّ و تمأو  ،بٍ حر 

ة كانوا  الصحاب فإن ؛ خلطوط ا يف بيان الصم بنيُيكي حىت الذ ،راملنك
 2.«ماكاحل نه منو يعدّ 
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 بق؟السا ر قريتمن ال لزم يذا ما .2599
ي صورة من صور   أيف رفك  نوم ه،ري غيف  يتحقق ألمريا ىل كم عزم أن احلل ي
غري و كان أا  مريً أ ورة،صلا ك تل يف ع كل من وقر  كفّ أن ي هملز  قةبلساا ةملسألا

 .أمري

 كاالت.شن اإلم  كثري ب يف بسل اة: اإلمجادسالس 
 دة؟معرفة هذه القاع يةمهما أ .2600

بات دون  اإلثو  يفابلن الم فيهاك، فالملةجملظ اااأللف أماو  »:ميةيت نابال ق
 1.«قالوال ليقالو ، لبااخلو لفنت اهل والضالل، و اجل يف عوقي، لفصاتساال

 ؟معىنر من لة ألكثمتحملاظ الفاأل  عسلم مل مكى  ب علجما الوا .2601
  ق إطالرعية، وال يصح لة الش فصلتها األدة مسأل أي ل يف صيتفال جباو ال

 .يللده الاضت الذي اقفصيل ر التعتباال دون افعلى األع ماكحاأل

 األكرب  كفرال ع قو و  تحاال: الثطلب الثامل
 ؟بل طامل هذا نصود مقما امل .2602

كفرا  فر  أن كاع فيها قوالاعلى ها بعد كم منُي ليتال او ت واألحاالاحليان ب
 .ربكأ

 ؟كرب ا من الكفر األها أهنن احلكم علي كليت ميا االتاحلا م .2603
 -واةساملا -ليضفالت -يبالتكذ -حوداجل -ستحاللاال االت:حلا ك تل من 

 .مالتشريع العا -نيقنتلا -لاستبدالا -التبديل
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 ل الح ستال: اىلاألو 
 ستحالل؟االىن ا معم .2604

   ء.يش حل الاد اعتق قته هي:يحق نلك أوذ يب؛لأمر قل التحاالس
 1«. له لحال ل: اعتقاد أهناستحالاهلل: »وااله ة رمح مي بن تيا الق
 . 2.ا حل ه«عتقدً م هل ع يف يذلء هو: اللشي ستحلّ امل نفإ »م:قيلاابن  لاقو 

 ر؟مألاا هذ رةصو ا م .2605
 ر أم اهلل  زلنأ ماري م بغاحلكن ا أعتقدً م ،هللأنزل ا ام بغري ُيكمأن رته: صو 

 م.ري حمر غ  ج ائز
برية يكفر ابستحالله إايها، بل يكفر مبجرد  أن عامل الك"وهو وشرح هذا 

يئنٍذ يكون  م هللا ورسوله ولو مل يعمل به، ألنه حاعتقاده بتحليل ما حر 
والسنة  تاب ابلك كفرٌ ، وذلك ملسو هيلع هللا ىلصومكذاًب ابلرسول لكتاب مكذاًب اب

ضرورة فال شك  الدين ابل من معلوماً عليه  رًا جممعاً واإلمجاع، فمن جحد أم
 3 ."هيف كفر 

 ؟علذا الفهكم ما ح .2606
 . فر األكربة مكفرة الكلن هذه احلاأ ا علىقو اتف :كمها ح

 ؟ احلكم اذه يلدل ما .2607
 ن:أمرا اذيل هدل
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ن اب الق ،ت مار حملن ائا مشيحل ر من استى كفعل  ةلسنا اتفاق أهل :ولاأل
 1«.ق افتالاب  كافرفهو  ا هل حالً تسمم ر عل احملاف»من  :تيمية 

، زل اهللأن ا  ري م غك م باحل تحلّ س ن ام  رف كع لى  الس نة  اتف اق أه ل: ينالثا
م و حرّ أيه، ل مع عاجمل ماحلرا لل ح ىتن مإلنسا قال ابن تيمية: »وا

مرتًدا  افرً اك ناك ه:يل ع عماجمل ل الشرعبد أو ،هيع عل مالل اجملاحل
– ولني د القح أ لىع – ىلتع اه لقو ل ز ن ذاه  لمث هاء، ويفقق الفاابتف
  هو  أي:  (44ة:املائد){ْلَكاِفُرونَ  ُهُم اِئكَ ولَ فَأُ  للَُّ َل انْ زَ أَ ا مبَِ  مْ كُ  ملَْ ُيَْ َوَمنْ }
 2.اهلل«زل نأ ما كم بغريحملستحل لل ا
إذا   –أو كبرية كفر  ةغري املعصية صإن استحالل "قه األكرب(: رح )الفقول شا

ا االستهانة هبا كفر، أبن يعدها هينة  وكذ –قطعية داللة ا معصية بثبت كوهن
 3". ويرتكبها من غري مباالة هبا، وجيريها جمرى املباحات يف ارتكاهباسهلة، 

 تحالل؟ساال ع ا و أنما  .2608
 علي.لفا - ليبلقا إىل قسمني:

 رب؟ كألا ر لكفا ىل إ قوديي فعللال االستحال هل  .2609
ان هذا  إن ك فينظر:لفعلي الستحالل اا : » ه اهللني رمحثيمعن اب قال

فمثاًل: لو أن اإلنسان تعامل ابلراب،   االستحالل مما يكفِّر فهو كافر مرتد،
ّله، ولكن  يصر عليه، فإنه ال يكفر؛ ألنه ال يستحوال يعتقد أنه حالل لكنه 
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 فإنه يكفر؛ ألنه  هللا ه الذي حرم  حالل، ويعين بذلك الراب إن الرابلو قال: 
تحالٌل فعليٌّ، واستحالٌل عقديٌّ  ن: اسل إذَ الستحالورسوله. ا مكذب هلل

 .بقلبه
 ستحالل الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم ال؟ ومعلوم أنفاال

د لصنم ا لو سجمن كبائر الذنوب، أمأكل الراب ال يكفر به اإلنسان، لكنه 
من شرط  ر؛ هذا هو الضابط؛ ولكن البدفكي ألن الفعلفهذا يكفر ملاذا؟ 

رًا جبهله؛  هذا املستحّل معذورًا جبهله، فإن كان معذو  يكون  أالَّ  ر وهو: آخ
، ال يدري أن  فإنه ال يكفر، مثل أن يكون إنساٌن حديث عهد ابإلسالم

 يعلم أنه حرام؛  كفر، حىت فإنه ال ي -ن استحلهوإ -اخلمر حرام، فإن هذا 
 1.«.ه، صار كافرًاميعل رَّ بعد تفإذا أص

 ؟يبللقا ل الستحال ارف عنكيف   .2610
 . النفس ا يفمبح ريصلتاب عرفة هذا إالكن مي ال

  القرائن على  رب منتتع الألفعال ن اوأ بق،لساار ير قالت ىلل ع يلما الد .2611
 ؟فرعل للكالفا كفري ت

ل، ودليل ذلك يف  ستحالعل اباللفاصاحب  ىم عل احلك ن يفللقرائ رأثال 
  اهلل  ية رضماأسه منن متكّ  ال مو  لمني،ن املس مل نفرً ا تقذي ل الجر لا قصة

ف،  لسين اا مصلّ خت ااهلق ا إمن نها منه أمة ظن ساه أتل فق، ة ادشهلعنهما نطق اب
:  سامةا الَ قَ  (َه ِإالَّ اللَُّ َما قَاَل الَ إِلَ ُه بَ ْعَد تَ قَ تَ لْ أَ )، وقال: ملسو هيلع هللا ىلصنيب  لا هليفأنكر ع

  ". ْبَل َذِلَك اليَ ْومِ ُت ق َ ْسَلمْ ْن أَ كُ  أَ  ملَْ ، َحىتَّ مَتَن َّْيُت َأيّنِ يَّ لَ عَ  رَُهاَفَما زَاَل ُيَكرِّ "
 

 .(50 الشريط)  وح لقاء الباب املفت  - 1
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 (. 96ومسلم )   (،6872)ري خاالبرواه 

 ديث؟ هذا احلمن ل ستدالجه االو ا م .2612
يف    اعلى م مكاحل يف اً لقرائن معترب خذ ابألاان ك  و لأنه وجه االستدالل 

تمع يف  بار؛ فقد اجا االعتذهب أوىل د يز  بن ةما س أ دا جتهاك ان للقل وب ا
  أنمه ما ال يكاد دم صدق إسالالقول بع يتقو  اليتئن راالق نم لرجك اللذ
ل مل يقب ، و يبا حالصهاد اجت ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا ألغى فقد ع هذامو غريه،  يف عمتجي
 ايب أوىلحلص اغري دهات اجف ،وب ل  القيف للحكم على ما  قرائنلاب ه ذخ أ ه من
 لغاء.إلاب

 به«؟ن قلع ققتش ال »هديث: اايت احلدى رو حن إم نستفيد ماذا .2613
أن  ل علىيلدلبه( ق نع قتشق اله) ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله  "اهلل: محهر  خلطايبا قال

 1. "بحانهس موكولة إىل هللا لسرائروإن ا ،إمنا جيري على الظاهر احلكم

  ال  ا اذها، فلمتحلّ يس  هأنكت ارمحملل اعان فس ن إ ن الظاهر عندذا كا إ .2614
 ؟ تكفريه ع إىلنسار 
 دأب ه م؛ لاناإلي ك ل»وكذال: بب فقس ية الميت ل ابنوعلّ ذا، هكن يال 

  وق احلق نم ؛ نيويةام الدكبه األحت قل عف إذا  ؛ناطوظ اهر وب  ،وك مال
 تعلق –ابت الدنيُوية العقو و ث ي ر واملوا ال دم واملال  نق حك – دو دواحل
 رقد ر، وإنتعذابلباطن مذلك  ليقعت ؛ إذذلك ري غن يكال و ، هر هبظا
الظاهر،   ب ه يف ب تيث ما  ك عل ل م ذليُع ال  ة، فوقدر  ار علمً سّ عمتفه و  ياان؛ أح
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  1. طن" البا نه يفذلك م ممل يعل من ةكن عقوبي الو 

 الل؟ح اللة على االستد ترب عي هل، راتل املنكعلى فع مةداو امل .2615
 .لستحالتحّقق االيل للس بدلي لفعار على صر إلا أو ومةادملاف، ال

 ر؟ ير تقذا البرهان ه ام .2616
 : عة، وهيأرب  هوجو  نم هرظي اهذان بره
 . هوان إليسبقل ن حقاولو كا ،نيمتقدملاالعلم  لهأن  يقل به أحد ممل :ولاأل

   ع:ا مجإلا من تعارض دليلنيزم منه ل : ينالثا
 أهل تفقا » د الرب:عب  ابنال ، قب نو ذلاهل أكفر   ماإلمجاع على عد. ١

  جه ر خي ال حًداأن أ ىل ع –األثرالفقه و  لأه وهم–اعةنة واجلمالس 
 ، ه د فييقل ق ال طم اع، وهذا اإلمج2 "مالسإلمن ا–ظمع إنو –ذنبه

 ر.ملصاداوم و امل بنامل ذف يعم 
  : » اهلل تيمية رمحه ل ابنقا، بنذل تحكفر من اس  ىمجاع عل . اإل٢

 3فاق«.التاب افر  و كهف االً هلستحم م ار حملال  عف ن من هذا أن وبيا
ى  م عل هاعمجإع منوب، هل الذأ فرعدم كاع على القهم اإلمجطفإ
 صرارواإل ةمداو امل رابعتدليل على عدم ارما؛ حم لاستح من فرك

 اًل.استحال
لى نة ع لس ا لهأع مجأ وذلك ما، ب ل الذنو هري أ فكت منه يلزم :ثثاللا
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ه ل بفع –ه يعل ر ، وأصليهم عداو ، و ههر د بلذناقارف  فمنخالف ه، 
  ، اهلل رمح ما ستحالً م هرانه ير ذلك؛ ألعند من قر  رفافهو ك :–
 سنة. أهل الع ا افر إبمجيس بكليقة احلق هو يفو 

 ىلإ صار يك ن أن ي الل، و قاد احلتي اعالل هح تقة االسيقحن : أعالراب 
 دق اعتاح صاحب ذلك االفصإب الإ – ةنيقيي معرفة–قاد ة االعتفعر م
ا  لذنب وأتثر تافًا اباع ةاصعالمن  دفإننا جنلك ولذ، هنفس  يف امع 

 ل الحالتا، واالسكثريً وبة  تالى ل ع محدهأ  زما يعمبور صيحة النمن 
 ذنب. لابر قرايتصور مع اإل

 د اجلحو ن: اثال
 نب؟ذا اجلان هم قصودما امل .2617

  تعاىل.هللا  محكا حدً ا ج هللاري ما أنزل نسان بغإم كُي أن

 ؟غةلال يف ود ح  اجلىنما مع .2618
يف   ام ت ب اث إو  ات ه،إثب ل  بم ا يف الق : نف يودح جلا» :اينه فغب األصلرال اقا
 1.ه«ينف بل قال

ِه  َع ِعْلِمِه، َواْلُمرَاُد بِ ْنَكَرُه مَ أَ َوُجُحوًدا  ...  قَّهُ حَ َجَحَدُه ي: »الفريوزآابدل وقا
رَاِط الْ ِومِي َوالضَّاّل عَ اجْلَاِحُد لِلدِّيِن اْلقَ  ُهَنا  2. "ِقيمِ ُمْستَ ِن الصِّ

 ود؟ح جلا مفهن  فيك .2619
 . ابطنه   يف به رار قإلا اهره مع بظء الشي رينك نأه تققي، وحيبلر قأمحود اجل
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 ؟رب فر األكالكيز  حل يف خيد عي صنلا هذا  ى الدليل عل ما .2620
 ك أمران :يل ذللد

ال ابن  ق، ن هللايمن د اد شيئً من جح رفك  ة علىأهل السن: اتفاق ولاأل
، أو  هللا ب  هجو أ ا  مما ئيجح د ش  ن م ح ق »وهكذا احلكم يف : ابز

  من الدين ابلضرورة  علومةمور املاأل مما حرمه هللا مناستحل شيئا 
 1«.مل عالل هم إبمجاع أاإلسال ند ع  تمر  افر ه ك نإ. ف..

اهلل،  ن زل أ ام ب احلك م وب وج  د جح نم  ر كف  ىع ل  ةنأهل الس  ق اتفا: انلثا
ذا م ا ال   وه  » ة: لحلااه ذ يف ه اهلل ه محهيم ر رابن إب لشيخ حمم د قال ا

 2. لة«ملعن ا قلالنا فرالكر فاك  نه...فإملعال ع في ه ب ني أه ل زا ن

 جاحد؟  م أنهسلم  لىعم كاحلفهل ميكن ، قلبيا  ا ر د أمو ح جلان اإذا ك .2621
 ل نفس.يف ا  مابح ابلتصريال إ فيعر ال  نه إف ابيل را قمأما كان 

 ؟ حودقق اجلحت  لىائن عالقر من  الستفادةاكن هل مي .2622
 .د جاحاحب الفعل أبن ه صاحلكم على  لقرائن يفلأثر  ال

يف  ه لدخو  م ز تلس ا يفهل هذ ه،غري  على حودجلا إنسان وصف  لستعمو ال .2623
 فري؟تكال

ه فعل ل در اجمل رنظلابلك ذحود و بعض العصاة ابجللعلم ا هلأ فيصد فقال، 
ن  إ و  –  ريبا التعذ فهفره، ن بكقولو لكنهم ال ي ،اعتقاد قليبن به قت ي ولو مل

 . ج به تُيكفري، فالتل به ااد ر يالو ة، ه توسع يف العبار  إال أن –ا ن موج ود ً اك 
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 التكذيب ث: الثال
 الوقوع؟ ألمر يف ا هذا ةر صو  ما .2624

 . هللحكم ا ل اهلل مكذابً ا أنز م ريبغ كمُين أ

 ع؟ صنيلا هذاكم حا م .2625
   رب .األككفرة الكفر م  هذه احلالةى أن عل  اقو اتف 

 ؟ كمحلهذا ا ليدلما  .2626
 . ملسو هيلع هللا ىلص هلو سور  كفر من كذب هللا  ىهل السنة عل اتفاق أ :ك ل ذليلد

 ا؟ذه لعلماء يف ا  لما قو  .2627
قل ب أو ق ابلديص لتاو ه ) إذا قل تم: ال هلمقي»مث  :اهلل ية رمحهتيمن بال اق

فلو  صيل؟من التف د فيهالب أوجململ؟ ق ايدصالت هو  هلف ،ما(ن أوهبا ابللس 
أم   ون مؤمًنا؟ق؛ هل يكحلات اصف ف عر ي ، وملهللا  رسول  م ًدا حم صدق أن

 اً كن مؤمن يمل ؛ب بهفّكذ ك لذا بلغه ذإف قيل: ؛ا نؤمم وه ال؟ ف إن جعل 
   .1لمني«.س ق املافتاب
 2  ."ركاف  ل فهوسالر  ا جاءت بهب ملكذّ م كلف" :هللا  رمحه قالو 

 يل تفضال بع: لراا
 مر؟ا األهذ ةور ما ص .2628

 .كم هللاضل من حأف  هللاغري حكم  أن اقدً تعم  هللا نزلما أ ن ُيكم بغريأ
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 صنيع؟ لم هذا اكح ما .2629
 . كرباأل كفرال ةكفر م حلالة هذه ا نعلى أماء ل عاتفق ال :ا هحكم

 احلكم؟ ا دليل هذ ما .2630
 : نراأم لك ذ يلدل
 اللَِّ  ُن ِمنَ ْحسَ  أَ نْ مَ وَ }:لج ز و ع  هللا لو  لق ب ا مكذذتقد هول: أن معاأل

 ما. حكً  سن من هللاأحد أح ال ي:أ ،(٥٠ة: دائامل){ ونَ نُ وقِ  يُ َقْومٍ ُحْكًما لِ 
ى   ر يهلل ازل ن أ ام  ريكم بغن ح»م :  ه اهللرمح زابن اب  الق اع، مجاإل: ينالثا

 1ني«.م ملسل عند مجيع اكافر   وفه اهلل رعشأحسن من ك ذل 

 رب؟ ألكا  فرائرة الكتقده يف دمع خليد له  مراألهبذا  ادقتالعرد اجم .2631
ن ام يعتقد أد، مازل هللاغري ما أنكم بُي مللو و  لةاحلا هذه يف ريكف، نعم
 .عاىلت اهلل من حكمفضل ىل أ اعت هللا ريغم حك

 ان؟نس يف اإلضيل تفلان وطم ما .2632
 .  خرآ علىأمر  ةيأفضل  يعتقدقته : أن  ن حقيأ لك وذ يب ؛قل  فضيل أمرلتا

 ان؟إلنس  ايف  تهفكيف معرف ا قلبيا أمرً ل فضيتلان  كا  إذا .2633
 ال نفس. ما يف ريح بإال ابلتصيعرف  ال إنه ف ياً قلب راً مأ انما ك

 ر؟فكابل كمل للح فضي لتعلى ا الدالةائن ر القى لع تمادعالان ل ميكه .2634
 مفض ل.ن ه أب علالفاحب ص ىاحلكم عل ائن يفقر ل أثر لال 
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لى  شيطان ع ال عةطا دمي قتأو  ،تفضيلح لطمص لماءعلابعض  ستعمالا .2635
 ي؟صالعل ري تكفب حكمهم  اهذ يعينهل  ، اسبعض الن

 والرة، باعالع يف سّ و ت إال أنه–ًداوجو مكان   وإن–ريبهذا التعذا، فهزم ستل ي ال
 . به  تجُيُ  فال ، فريه التكراد بي

 ة ساواس: املام خلا
 وما حكمه؟  ؟انعنو الا ذاملقصود هبا م .2636

ع حكم   م هللاريغ حكم اويس قدا تمعت ، هللا لز نما أ من ُيكم بغري اكأن هن
 .كربكفر األلمكفرة ا الةحلا ذهن هأ علماءلاق فتا، و ىلهللا تعا

 ؟قباس لار  دليل التقريما  .2637
  اللَِّ نَ َسُن مِ حْ ْن أَ َومَ }:لوج  عزهللا للقو  مكّذب  هذا معتقد : أن هدليل 
 ا. م  حكً هللا من ند أحس أح ال : ،أي(٥٠دة ئاملا){ وِقُنونَ يُ ْوٍم قَ لِ ا ْكمً حُ 
 سالم:إلا ضاقنو ع من بالر اناقض اللى  ععلقاً  ماهللل ابن ابز رمحه قا

س  ناا الاليت يسنه اننيوالقو  ةنظمألا نأ قدمن اعت بع:ام الر  القس يف»ويدخل 
 1. ها« إليحاكم لتا وزنه جيأ أو ، هلا  ية ا مساو هنأأو   سالم،إلاة يعشر ن مل أفض

 ؟ركف ابل هم عليحنك  هل هللا،  نزلأا بغري م  كمحي من مل .2638
 يعتقد دامما ، هللانزل ا أمري بغ ُيكم ملة ولو لا هذه احلفر يفنعم، يك

 .ىلاتع هللا مكحر مع البش  محك  مساواة

 سان؟إنيف أي  اذفة هإىل معر  يلسبال  فكي  لبيا،ق  أمراساواة امل اعتقاد .2639
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، رينمأ اوي بني لتس اد ن يعتقأ: هتقيأن حق وذلك  يب؛مر قل أ اةساو امل ادتقاع
 نفس.ال  يف  ماريح بصتال ابلإ ه ال يعرففإن قلبياً  اً ر أمكان   وما

 ؟ري فابلتكلحكم لى القرائن لتماد عالعن اكهل مم .2640
 اة. و املس عتق  د اي  ه نأب ع لب الفحاى ص ك م ع لاحلقرائن يف ل لثر  أال

 يل تبد: الساساد
 ؟الفعلا هذرة ا صو م .2641

 . هللا كمهو ح  كم بهماح أن ويزعم اىلعت  ل هللاز أن ام م بغريُيك نأ

 ؟ عهذا الصنيحكم ما  .2642
 . لكفر األكربامكفرة لة حلاا هذه نلى أء عاعلمال اتفق : حكمها 

 ؟قسابال م كحلا دليل ما .2643
م راحل  ل احل ن مت ى ا إلنس : »وااهلله محر  ميةبن تيا  قال إلمجاع، : ادليل ذلك 

ن  اليه كع عمجمللشرع ال ادب يه، أو ل ع ع مالل اجملاحل م حر  ه، أو ليع م عاجمل
 1. «ق الفقهاء تفارتًدا ابم افر كا

 االت؟ن حم قسب اط مبرتبااه لب اناجل اهل هذ .2644
  حك م  ىل ه إ بته حكمنس د؛ ف إن و  حاجلالة حب لقله تع  حلالةفر يف هذه اكال

 ه. ترك ذيال ىلتعا حكم اهلل  هجحد ىل تتضمن اتع اهلل

 م؟اكحألا يعمج  أو د،كم واحح يف  هعل يشرتط وقو ، هالنوع ا هذ .2645
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ة  ر أو مدة، حوا لةمسأ يف و بّدله احلالة وليف هذ كافرً ا ماحلاك يكون
الدليل   يديصح تقي الو ك، بذل ديقي اع ملاإلمج ابلعدد؛ ألن فال عربة ة، دحاو 

 يل. دلبال 

 ؟ إىل هللا لداملبة احلكم سبن طشرت ل يه .2646
 : نيلماء من وجهالعقضية اله هذ أوضحد وق م،نع
  إن حكم":– لهمقراً  القرطيب نقيطي عنه الش ل نقو  –يبلعر ا بنال ول: قااأل

 1.كفر«وجب ال يله  و تبديلهف هللند ا عمن  نهأعلى  دهنا عمب

 اللَِّ  اْلَكِذُب َعَلى َوُهوَ  دَّل:بع املالشر " : رمحه هللاية م ين تل اباق :اينثال
ِ  ْلمِ ظّ الّزوِر َوحَنْوَِها َوال َهاَداتِ شَ النَّاِس بِ   َعَلىأَوْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسولِِه   َفَمنْ  ،اْلَبنيِّ
 2. "َر ِباَل نِزَاعٍ فَ َقْد َكفَ  رِْع اللَِّ َهَذا ِمْن شَ  قَاَل إنَّ 

  قة؟ابلس قوال اا تعليل األم .2647
ك ذب   هاس م، و هللا نه م ن عن دوم أباملزع نه احلكمبدل أبملا رد فس فق ل:قو أ

 هللا(.  عر ن شم ام: )هذاعلز ا ولق ىنص عل و  له، و  ورسهللاى ع ل 

 رد االستبدال؟ هي جم بان اجلهذا  يف  ةيضلقا هل .2648
  : إمجاعني من هذا تعارض مللزِ  ديلب لتا و د هر جملا ريالتغي انك  ول

  اه تيمي ة رمحل اب ن ق ا قيد في ه،  لق المط ع ا إمج وهو  ل،د بمل فر اك  ىاع عل مج. اإل١
و  عليه، أ عجملما احلاللم حر و أ يه، ل مع عاجمل مل احلرالّ ح نسان مىتإلاو " :هللا
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 1. «ءهاالفق اق فتابكافرًا مرتًدا كان    يهعل مع اجملع شر لا  دلب
  »وأمجع :الرببد عابن ال احلكم، ق ر من جار يففم كعد لىعع ا مجإلا .٢

 . ا به«ملاع ذلك  د معت الكبائر ملنكم من حلا  يفن اجلور على أماء ل عال
ف لإلمجاع  أن اجلور البني واخلطأ الواضح املخال وأمجع العلماء " : وقال

 2. "ل من قضى بهكلى  مردود ع ثابتة املشهورة اليت ال معارض هلاوالسنة ال

 ق؟ابالس قرير تلمن اذا نستفيد ما .2649
 إلطالقهم دً ا،جمر  الً داستبست اليل بديلتا رةصو  أبن عطالق ب و جفيد و ستن
ي  الذ جلور اب لى عدم التكفرياعهم عمع إمج ل، يبد تري ابلتكفلا اع على مجإلا

 د للدين.اجلديم كحلبة اد من نس جمر ل بداستهو ا

 ؟ تبديلو اله سليال دبتسال أبن ا  تبينيميكن اليف ك .2650
ب،  نو لذب احاصأ ف ريا تك ذ من ه مز ل، لل داتبساالري ديل غبتن اللو مل يك

ام   ق د منهم قحد او  ألن كل ء؛ اليخاإلزار  لومسب ية،لحالق حالك
 واه.م ه حبكهللحيث أبدل حكم ابدال؛ تابالس

للَُّ  الَ نْ زَ ا أَ مبَِ  مْ كُ ُيَْ  ْن ملَْ َومَ }:لقا لج عز و إن اهلل»ف:  هللرمحه ا حزمن اب الق
  َل اللَُّ زَ ا أَنُكم مبَِ ُيَْ  ن ملَّْ مَ وَ :}  اىلع   ال ت وق، ة(دائ  امل:44) {اِفُرونَ كَ لْ ُم اَك هُ ولَئِ فَأُ 
 للَُّ ا لَ زَ ا أَنُكم مبَِ ُيَْ  َوَمن ملَّْ  }: اىل تع    الوق ،دة ( ئ املا: 45)وَن ظَّاِلمُ َك ُهُم الئِ ُأولَ فَ 
  عاص  لكفر كب احو يصرّ ة أن لملعتز م ازَ ل فليُ  ؛ ئدة(اامل47){ونَ قُ اسِ فَ الْ  مُ هُ لَِئَك ُأو فَ 

  .«اهلل لأنز  اُيكم مب مية فل عصملاب ملاع ن كلألوفاسق،  املوظ

 

   ( 268 -267 /3) الفتاوى جمموع  - 1
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  ذ كان مشورة إ كر إىل أبو ب م يلتفت فل» البخاري:ع ما ذكره ل ما القو م .2651
يل دتب او دراأالزكاة و الة و لص انيـا بقو ر ف نذي اليف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسول ده حكم عن
 ؟ين«الد

  ث يه؛ حير  تقر مت ذي ال ملعىناب ديل بت الا يفوقعو  وماً ق أراد خاريلبمام اإلا
 ولسإال للر  ة الُ تؤدى زكا أن ال على تدلواواس ،دينلا اة منكترك الز  ا أنمو زع

ك ذل رهان وب . (١٠٣:بةو ت لا ){ ةً َدقَ ْم صَ َواهلِِ مْ أَ ِمْن ُخْذ :} تعاىلاهلل بقول  ملسو هيلع هللا ىلص
ة  ث الث  دةالر هل أ كانه:  عياض وغري  يضاالق الر: »قجح نا قال ابفيم

  اة  دوا الزكم جحهكنل م،السإلا على تمروااسف اثلث نوص ... أصناف
م   اهلتر يف قعمر أاب بك رظلذين ان، وهم املسو هيلع هللا ىلص لنيببزمن اصة اأبهنا خ اأّولو  وت

 1. «ب يث الباحد قع يفك ما و 

 األكرب   لكفر اصل إىل ت ل ال أفعا  : عباب الر لملطا
 دال تباالس : الأو 

 ر؟مألرة هذا او ص ما .2652
م اهلل   دل حكبي هأنأي ، متقد ماا عردً هلل جماأنزل  بغري ما كمُي : أنه تصور 
  ، وال فضالً م الو  مكذاًب، ، والجاح داً   تحاًل، والس م ونيك  غ ريه، وال م حبك

 . ين هللالد به جاء  يلذاكم حلا سبين وال، ايً ساو م

 مه؟ا حكم .2653
 م.الساإل ن ملةم جر خت ، الألصغرا رفالك ا:حكمه

 

 ( 276 / 12الباري )فتح  - 1
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 ؟السابق  رلتقريا دليل ام .2654
 : نار أم ك ذل دليل

لى أن  ع اء  مل لعوأمج ع ا: »د الربعب ن ، قال ابراجلائ ريفتك عدم  على اعهمإمج /1
  . (358/ 16) د التمهي ،ب ه« مل ا عا   ك لذ عم دن تر مل ائ الكب  م منيف احلكاجلور 

دما بع إالرا جائ بحصأا م نهإ حيث ؛همابين قال فر  إذ دل،املستب وه رجلائاو 
 .ستبدلا

به   جر نو  ع املتقدممجا إلا بهرد ن ثيحباألكرب،  فروجب الكي ليلدعدم وجود / 2
 قني.ذي دخله بيال مهالإس من ا املسلمذه

 ل؟ داتباالستبديل و ل الفرق بني اا م .2655
 : هني  وجيففرق  ال الإمج يك ن 
  اهلل  ك مو حه ه ب  ء اج  ام م أنعيز  بدلمل : أن األةملس صورة ا يف ووه لو ألا
 ك.يزعم ذل فال لا املستبدأم ، ع اىلت

 ماأ م،للعااع أهل مجفر إباك لبدة: أن املس ألاملم حك يف ووه والثاين
 .على تكفريه  لال دليس تبدل ف امل

 ؟هعلي ذا يلزمما تبدالس االر كفيف   من وقع .2656
  ه الن ، ألهللال ز  أنا ب م م ك ك احلر جرد ت مب فريه التكمز ل لتبداسالاب كفر  من

مه  قو نيب لسجي مث ،جل عز و هللام ًكا حلكر وات املرء حاكمن اكو أن ي تص وري
  –ما امت –ك ل كحكم الت بداستالا محك ء! فأصبحيكم بش ُي نأ من دون

 .   قبال فر 

 ؟ري لتكف حكم ايف  لل يدخهجب واي ك ألالرت  .2657
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د  بر عأث م ع ض ر اع تيل ب سنة، لل ان أهمه أحد ل بيقُ د مل رّ جملاتك لاب ريلتكفا
ن م ا ئً ي شن و ي ر  ال ملسو هيلع هللا ىلص مدصحاب حمأ كان»ه هللا: رمح يقبن شقهللا 

 ( 2622)  ذيمت ال ه رواة«.  الصال غري فرال تركه كألعما

  مل ْ  م نْ و  }جل :و عز  هللا  ول اهر قهو ظلرتك ابليس التكفري أ قيل : إن .2658
ُ  ل  ز  نْـ أ  ا  ْم مب  كُ حي ْ     ؟(ةاملائد:44)ُرون   فِ ا ك  لْ ا مُ هُ  ِئك  ول  ف أُ اّلِلَّ

 ذخدم األع لىا عو عمجأ ماعةجلاو  نةل الس هأ نولك  هو ظاهر اآلية،لى، ب
 خلوارج واملعتزلة.ا هرها إىلظا ىعل  يةاآل سبوا أخذ ن، بل رظاهذا الهب

 نب؟جلاا اهذء يف ول العلماق ما .2659
 ع ز هللا لقو  هملتشابن ارورية ماحل تبعيا ومم" :هلله ا محر  رياآلج قال  -

  ، ( 44:ةائدامل){نَ و ِفرُ َكاالْ ُهُم َك ئِ لَ ُأو فَ  للَُّ ا أَنْ َزَل اْم مبَِ كُ ُيَْ  ملَْ ْن َومَ }ل: وج
 ماماإل أواا ر ذإف ،(١:نعاماأل){ نَ و لُ دِ عْ ِبَرهِبِّْم ي َ  ُروافَ  كَ نَ يذِ الَّ  مُثَّ }:ا  هعمرؤون  يق و 
ة  مئ ؤالء األه! فهربب عدل دمن كفر فقو  ر! كف  دا: قو قال احلق ريغبكم ُي

 1. ية«ذه اآله  ن لو و يتأ ألهنم ، رأي ت ون م ايفعل ن ف و خرجيف ون!مشرك
خل وارج م ن ا دعلبل امن أه اعة ت مجقد ضل و  : »رمحه اهللالرب  بد عن ابل وقا - 

  املذنبني،  كفرييف ت ا هثل اثر وماآل ذه هب حتجوافا لباب ا اذه تزل ة يفواملع
ز له عقو  رها مثلهظا ت علىليس  ت اي ِب ٍ ت اب اهللك نم  واجتواح

 2.  {نَ و رُ َكافِ الْ ُم هُ  كَ لَئِ و أُ فَ   اللَُّ لَ زَ ن ْ أَ ا  مبَِ ُكمْ ُيَْ  ملَْ َوَمنْ }ل:جو 

  (44ة:ملائدا){ونَ رُ َكافِ  الْ ُهمُ  كَ ئِ لَ فَُأو اللَُّ  َزلَ ا أَن ْ ُكْم مبَِ ُيَْ   ملَْ َوَمنْ } :طيبر قال القو   -

 

 ( 1/341الشريعة ) - 1

 ( 17/16)مهيد الت - 2
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 1. ه«يهلم ف جة، وال حجاخلوار  همو وب، ابلذنر كفن يماهره ظبتج ُي
آلية على أن  ذه اهب جر وات اخلتجواح" : هللاه محر  يدلس نال أبو حيان األوق  -

غري  كم بح كل من يفنص  هيلوا: وقا، فراك  فهو اىلعاهلل ت ىمن عص كل
جب و ف ؛نزل هللاأ ا مغريبكم ح قدف نبأذ نم لوك فر،كا  هوهللا؛ ف ا أنزلم

 2. راً«افك  كونيأن 
ة  م م ن أئ د أحب ه  ل قمل ي ا ظ اهر اآلي ة أم » :ه اهللمحر  رشيد رضال حممد قاو  - 

 3. « ده أحبين، بل مل يقل ر شهو ملا هق فال

 ني. قنلتا نيا: اث
 عل؟فلة هذا ار صو ا م .2660

 ه. دنمن ع هب  ىأت وه كمحب هللا نزلا أم بغري مأن ُيك ورهتا:ص

 التصرف؟ هذا ققيتح كيف   .2661
وال اًل، حمست يكون واللقانون، كم أو احلاذلك ختع ا  يذو اليكون ه أن

كم الذي جاء سب احلين الو  ،وايً سام ، والالً فضم وال ،ابمكذ الجاحداً،  و 
 هللا.  دينل هب

 يع؟ نص لاهذا  كمح ما .2662
 م.اإلسالة من مل  رجخي ألصغر، أي الالكفر ا : هحكم

 

 ( 54 / 5)  تفسري القرطيب   - 1
 ( 270/ 4يط )البحر احمل  - 2
 ( 335/ 6تفسري املنار )   - 3
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 قول؟ لا  اهذ لليا دم .2663
 ىك رب ع ل ف ر األلك ق الّ  تعمل  ةريعش ه، فالكفري ت ل يوجبود دليوج ه عدميل لد
م كمن حو  م غريهحبكم ن حكم نيب فرقأن األدلة مل تكما   حلكم،اصدر م
يف ول ورد ،  ةلشريع ا ه أغفلت ا ا ملحق ً  قيتفر لا، ولو كان هذا نفسه مكحب

 عضده.ي ي ة ماشرعاألدل ة ال

 ؟واد قانونيةملشرعية على شكل كم يشمل من جيعل األحكام احلاهل  .2664
كم، والرجوع إىل مواد م يف احملا حلكم، فهذه طريقة لتيسري التحاكال يشمله ا

 . رعية وفق صياغة قانونيةش

؛ ئهاصمن خ يءش تعاىل يف  عة هللناز عله مف دعينني او ق ع رت خي ذيال هل .2665
 شريع؟ و التوه

 :تنيال خيلو من حالقنن امل نألذا، ه لتفصيل يفلواجب اا
  مبجرد  ح الير لتشريع ابلتصا سه حقنفل عيدّ ل ويعملابوم يق أنىل: و ألا
 هللمه احر ألمر  تحلألنه مس   شك؛كرب بالر األر الكفافك  فهذا ؛علفال
   . عاىلت
 أمور: ة لثالث يكفر  ال هذاف ه ذلك؛نفس يّدعي ل ل، واللعموم ابيق  نأية: ناثلا
 ه.ر فك  لىع لدلي . ال١ 
  عو دينه و زيّ يو  نبللذ ننيق ي ذء السو ال قيدصلة لسن دم تكفري أهل ا. ع٢ 

 ل ه.
م، ير احملر لتصو ستحلون اي الالذين  نيللمصور  نةس ال  أهلريفتك مد. ع٣

خيلق   ن ذهبم ممن أظل م) :يلقدسا ثديحلا م يف نه عل هللا  افق د ق
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ل عج صورامل ما؛ إذينه رق بال فو ، (5953البخاري ) هارو  (ي؟ق كخل
 رفّ ك  فمن ،اهلل م ع  اعرّ ش م هس فجعل نع شر املهللا، و ا مع خالق نفسه

 . واءس سواء ب !قخلالا ليكفر فع هللامشرع امل

عليه  حلكم ايتم  لفه ،ن االـز  عـلى ال حـدّ ن يتضـمونـًا ان احلاكم قنّ سـ إذا .2666
 األكرب؟  فركلاب

وا قف اتهم اهللرمح يمنيثبن عا و  ينالبواألز بن ابة: اثثاللا رصعء ال ماعل  اتفق
 ا.هب ريالتكفدم ععلى 

 ة؟لأذه ملس يف ه العلماء قولما  .2667
و أ ، زاين لى الع د ح ه ال ض من أنيت ن اً انو قس ّن ا ذإف " :ه اهللمح ر ابز  قال ابن

 1.« كفرايلالو ه ا استحل ، وإذابطل  قانون ذاه: ف... السارق  ى د عل ال ح

ن  إ الن إلقانو اشرع  نمن عدم تكفري م هللا همح ر  باين له  األرر ق ما ذاهو 
 له.تحاس

 ع ن خمرج فركب يسل اهلل ما أنزل احلكم بغري»: ه اهللرمح عثيمنين باوقال 
ق ري طال ع ن خ رج لك ذكم ب احلا ن أل؛ غر( أي أص ي )ل مكفر ع  ، لكن ه ةل امل

ل  بقن م ضعياً و  انوان ق خذ أي  ذي لا لج الر ذلك بنيف رق يف وال يحيح، الص 
عي؛ إذ  لوضانون القاضع هذا وي انوانً ق ئش ين  م ننيته وبله وُيكمه يف دو غري 
 .؟«ال أم ؟ وياالسم ونناقال فلن خياا القانو ذ هو هل همَ امله

 العام يع شر ا: التاثلث
 فعل؟ا الذه رةا صو م .2668

 

 ( 7/106) البن ابز الت جمموع فتاوى ومقا - 1
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  .هتحت نم كل  لىعاما عا احلكم عل هذ، وجيهللا لنز أ ما غريبُيكم  أن

 ؟جاحدا لشرع هللا وأال ح ست م نكو نه يأ  يتصورهل  .2669
  ن يشتط أالكم غريه، فحبم اهلل حك يستبدل ه أنمبعىن  ا،ذر هيتصو  ال

س ب ين ، والايً و سا، أو مفضالً أو م، ابً ذكم ا، أودً حجاو أ ،تحالً يكون مس 
 .هللن ا يه لدباء  لذي جم اكاحل

 ؟ لصنيعذا اهكم ا حم .2670
 .راألصغالكفر حكمه: 

 رب؟ كاأل  فركلا ىلإوله  دخعدم ى عل يلدل ام .2671
 رب كق الكف ر األمل تعل  ع ةيفالشر  ، هب تكفري وجي دليلجود و عدم  :دليل ذلك 

حلاكم ا بنيتفرق  لة ملاألدن ا أمك،  ام بهز لاإلى ل ع كم أو عميم احلتع لى 
 و الذين حتته ألزم ملذي يا اكماحل بني وال، عممي الل ذي أو ام عمذي يال

ة   لاألديف  د ول ور  ه الشريع ة،لت غفا أ مل اقحريق تفال هذاان ك  ولو  ،زمل ال ي
 ه.دا يعضم  ةالشرعي

 ؟كرب أل ا فرالك يف  دخولهفعل، أو لعظم هذا ا متوجهة إىلة هل القضي .2672
 من ارمً ر جكثيعد أد ق تهن حتأو ألزم م ًماعاحًكما كم ن من حأ يححص
  ر  فكلا ه و:ث بح ال  لحم ن كلو ، هلزم بو مل يالعام أ احلكم مُ  ك ُيملذي  ال
 .اشد جرمً ألا قيقيف حت ال ه،  دلي ل عليي ال ذال

 ؟همةامل ةيقضلذه اه ماء يف اوى للعلت فتهل ورد .2673
  غري ما أنزل هللا فال ب من حكم": محه هللار  بن ابز  شيخ لال و ق لك ، ومن ذنعم
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 :خيرج عن أربعة أمور
ألنه أفضل من  –  القانون الوضعييعين –من قال: أان أحكم هبذا  / 1

 .الشريعة اإلسالمية فهو كافر كفراً أكرب
كم هبذا  حلمية، فاألنه مثل الشريعة اإلسال ومن قال: أان أحكم هبذا؛/ 2

 .ر كفراً أكربجائز وابلشريعة جائز، فهو كاف
مية أفضل، لكن الإلسذا، واحلكم ابلشريعة امن قال: أان أحكم هبو  /3 

 . ، فهو كافر كفراً أكربا أنزل هللا جائزاحلكم بغري م
زل هللا ال هو يعتقد أن احلكم بغري ما أنومن قال: أان أحكم هبذا، و / 4 

لكنه  شريعة أفضل، وال جيوز احلكم بغريها، و احلكم ابلجيوز، ويقول: 
ال  رأصغحكامه فهو كافر كفراً ل هذا ألمر صادر من فعمتساهل، أو ي

 1. "ن أكرب الكبائرخيرج من امللة، ويعترب م

 

 ( 73 –  72:ص ) سعيد علي وهف القحطاين ، ري بني أهل السنة وفرق الضالل تكف قضية ال - 1
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 التاسع  بحثامل
 1  مي واحلكالفكر اخلارجا

 ؟كوماحملم و اكاحل مباحثمع ضوع و ملا اذهعالقة  ام .2674
 احلاكمعالقة بني الصفو  زعيزعا خطر مجهة أن أ قة، منة وثيقعالال

ر كلفا شر ن وحرصهم على. ، على النظام العام جرو ل اخلهأ عب هموالش 
 . ثوريلا

 ؟موجوداحاهلا ل اأمرها أو الز  هل فرقة اخلوارج انتهى  .2675
نيب ملسو هيلع هللا ىلص، واستفحل شرها يف زمن رهتا يف زمن الذفرقة اخلوارج اليت ظهرت ب

وفسادها   شرهاح راي تكن ال زال ل ، ت شخوصهاانته خلليفتني عثمان وعلي ا
 ر أفكارها.بتجدد نش  اإلسالمية ات هب على اجملتمعي يالفكر 

 م؟احلاك   ىلع ارً إنكا ارجو خلان هو أول م .2676
 أيبعن  صحيحني،يف ال هوقصت ميميالتصرة ويخلذو ا وه جار خلو ا ءهؤال ولأ

  ه اتأ ، قسما مس وهو يق ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا د ر نما حنن عنبي"ل: قا دري اخلد يسع
ك، ل وي): ملسو هيلع هللا ىلصل قاف ل!عد: افقالم، يين متمن ب رجلوهو ة، يصر و اخل ذو
 لاقف ،(لدكن أعمل أ نإ بت وخسرت ل؟ قال: خأعد ن يعدل إذا ملمو 

  ، دعه ) :ملسو هيلع هللا ىلصال فق! "نقهرب عأضف فيه، يل نئذ ا هللارسول  اي ": عمر 
ه مع صيامهم،  يامهتم، وصصالمع ته صال حدكمأقر ُي ااب حن له أصفإ

 

بحث  ملا ، يف ( وم كحملا ع م مكا احل القة بعما يتعلق ) : ن امصل الثفال ة وثيقة مبا مت بيانه يف املبحث له صلهذا  -  1
 . حلاكم اخلروج على ا س: مااخل
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ن م ق السهمر يا ن كمالدي من رقوني هم،يقوز ترااجي قرآن اللايقرأون 
 . (1064، ومسلم )( 3610خاري )ه البروا (.يةرمال

 ؟ الرجل ذاهن يه نشأوا ملرج وحاماو خلا  يل على أن فكرلدال ما .2677
لبخاري  رواه ا ( ..ابً اصحأ له ن : )فإبقاس اليث دحليف ا ملسو هيلع هللا ىلص قول النيب هل دلي

 (. 1064، ومسلم )(3610)

 ج؟ر اخلوا أفكارمن  يرتحذال ب اجو ا ذامل .2678
سوء،  مو قج ن اخلوار أيا وحديثا علماء قدال ف خيتل مل" هللا: همحر جري اآل لقا
يف   اجتهدوا و لوا وصا مو صاوإن ، ملسو هيلع هللا ىلص هللاسول ، ولر وجلعز  هلل اةصع

ن  ع وف والنهير عر ابملألما أظهرواهلم، وإن  فعك بناذليس فل العبادة؛ 
  وهون وي ،ونيهو  القرآن على ما ونلأو يتم و ق هنمأل مفع هلابن سلي، و كرنامل
،  ملسو هيلع هللا ىلص هللال ذران رسو حوجل منهم، و هللا عز ر ذح، وقد منياملسل  لىع
إبحسان  تبعهم  نمو  ة ابصحالران وحذه، عدون ب لراشدء الفاخلا رانذحو 

 1. "هملي عرمحة هللا 

 ؟جف اخلوار صو  ملهش ى احلاكم يلج عمن خر  .2679
  ى يه يسمل ع عة مااجلت قذي اتفاإلمام احلق الن خرج على ل معم، فكن

على  معدهب ن ، أو كا ةباصحالأايم يف ج خلرو اكان اء ، سو جياً خار 
 ان. مز  يف كلمة ئ واأل انابعني إبحس الت

 ة؟ليج  ورةبص قابالس  فصو ال   هرظ مىت .2680
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احلسن  بو قال أ ، يؤمنني عل املري مخلروج على أاد وح بعوضل بك ظهر
 لى علي بن أيب طالبروجهم ع خ خوارج لهوا السبب الذي مس عري: »األش
».1 

ميتهم  س  تيف  املسلمني سببٌ ة ه عامن عليكاا عم مدهابتعل اله .2681
 خلوارج؟اب
  لك بذوا م مسهنفإ؛ جر او خلاا » وأم :نوري ديقتيبة ال نباذكره ما  اوهذم، عن

ملروق:  اني، و ارقامل مساهم لك ذلالعصا، و  هموشق جهم عن البيضة،خلرو 
 2.اخلروج«

 م؟ اكحلقة ابا عال وهل شرع لل لفةاخ ملم، اهتاادقعتخطر اما أ .2682
 يف لدكافر خم  ملسو هيلع هللا ىلص دأمة حمم من ةن مرتكب الكبري أ : ررواق نماحيا رهخطمن أ
 املنكر.غيري لته عليروج خلوار، ائجلا كمللحا  مهكفري ت مز ذا يستل ه ن ، فكاالنار

 ن ومكان؟زم يف كل ارجو ر اخلظهو  كلف شلهل خيت .2683
هب  املذال و و ألصن اة عفل تدة خميد جل و صرها أب يتنوع شكل ظهو  عم، قدن
، ماءهمدوتستحل  منيل س هنا تكّفر املو ك  هلا  معجلاا كنل ،هرت أوال ظليتا

 .امة للخروج على والة األمرعال وتثري

 ؟معني نيف زمي هت ة أو تنر متمس  هموفتنت شّرهم هل  .2684
ال  رآنقون الرءقيء نش أن عمر قال: ينش عن ابف ة،ألملى اع دمتجدّ  همر ش
  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا لسو عت ر مس ر:مع ل ابنا خرج قرن قطع. قاكلمقيهم،  ترا اوزجي

 

 ( 1/207)ني  ميسالمقاالت اإل  - 1
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 رج يفخيىت ح -مرةرين عشمن ر كثأ - قرن قطعرج خ كلما  مث) ل: و يق
 ( 174)  ماجه جه ابنأخر جال(.  داِضهم الرَ عِ 

 ؟رجاخلواج هنم رب منتكم يع ا على احل جو ر خلهل ا .2685
ة  هذه األم يفحدثت  دعة بوأول  ) : ةطيواسلثيمني يف شرح اعن ابل قا نعم،

من  ويصرةاخلذو  هوو  ملسو هيلع هللا ىلص يبى النل ع جخر مهم زعي نهي بدعة اخلوارج، أل
له   س، فقالنا ال نيها بمءت فقسّ اج ة ذهيب ملسو هيلع هللا ىلص نيبال مقس  حني يم، متبين

 عةالشريى ل عه خرج ب خروج ولن هذا أاكف لد اعدحمم رجل: ايهذا ال
ني علي ب ةالفتن ويف عثمان فةخالر خات فتنتهم يف أو  عظممث ة،ميإلسالا

 1.اءهم(مد واستحل وا نياوية، فكفروا املسلمومع

  هأبنكار اخلوارج حىت يوصف ميع أفلق اإلنسان جبتعهل يشرتط  .2686
 خارجي؟

ان النفس الثوري ابلدعوة للخروج على في أن ُيمل اإلنس هذا، بل يكال يشتط 
 كم عليه أنه خارجي. تم احللي فقط احلاكم

 فكار اخلوارج؟ ئل يف أالقا  لخديُ  كم ا حلالى   علينالع لقويلا  اضرت العل اه .2687
   ب أنهجل العب"ديث ا احلذه ه علىتعليق يفني خ ابن عثيميش القال  عم،ن
ذه  ، هلله: اعد لقا، و ملسو هيلع هللا ىلصىل الرسول عن إه الطوجَّ    رةيصو اخلذي  عيني

م اماإللى ع اخلروج نأى دليل عل  ذا أكربهوجه هللا، و  ا أريد هبا مة قسم
ى عل أخذ السيف  ين: هذام، يعاللكوال قو لن ابيكو و  سيف،ن ابليكو 
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ه  أن لاعة احليضى طبقتمباليقني  ملعلم عن نحنو ليه، نه أنكر عكل ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ا
 1.(والقول  نالس ابل بقه خروجوقد س ف إالسيلج ابخرو  كني ال

  ، جاخلوار  ركف نه علىأ  كر اخلروج على احلاكمفيه ف ف منوص ممكن له .2688
 م؟هلأصو   مجيع تقدع يو ملول

اول على لتطفكر ا إاله فييكن  ارج ملمن اخلو ظهر  منل أو ن نعم، أل
  مل  ياعل و أ  نام عثعلى  او خرج ينذال ضاوأي  ،ملسو هيلع هللا ىلصلنيب وهو ا؛ اكماحل

  ج.اخلوار من  هنمهم أيل ء عاكم العلمحو  ،رجاخلو فكار ايع أيهم مجف كنت

 ؟ هللا دينة ل صر نُ  ، كانهيل ع ويتطاولم هل يغضب على احلك .2689
جل  ر  ل »أتىاق دي،يالتوح حيان  أبوكره ما ذ  اهذلة دأ ا، ومننيلد  ، هوال

 ؟ جر او خلا تقول يف : ما هلل افق،  ير صبسن الاحل ىلارج إمن اخلو 
 !  ب دنياأصحا هم: سناحل لقا

 حىتنهم يشي بني الرماح احد موالو  ا،يدن ب حاأص مقلت أهن نيأمن و : قال
 ؟  دهله وو أهل ن مج وخير  ،هيف تتكسر

ة  كااء الز تإية و الصال إقامة منعك من ! هلانلطالس  نحدثين ع: سنل احلقا
 ال.   قال: ؟لعمرةواحلج وا

 2. ها« يعل  تهل تاقف ،ا يك الدنعا منمنإه اأر : فلاق

 حقا؟ماء اللالعفهمه ا ما هذل ه .2690
  اء القر  ةن توفالزبري ن لمي عن فتنة ابسة األال أبو برز »ق تيمية:بن اعم، قال ن
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  لون ء، إمنا يقاتء، وهؤالهؤالو  ء،ؤاله» الشام: ن يفمروافتنة و  ج،جا احل مع
 1  «.نياى الدل ع

 بقة؟اس ء الامالعل  راتير قتدات و ن شهام يدفتماذا نس  .2691
واطف  ع ا عندً دي النبوي، بعيهلاب سك تموالرص احل ة يأمهمنها  يدفتس ن

بصري لا سنإلمام احلأبن ا هناك من يتوهم إال إن كان! جاخلوار ات هبوش
،  ى عدم اخلروج على احلاكم الظاملحرصهم عل  بسبب ، ةملرجئا نية ممتي ن بوا
 ؟!رصاعامل نارج الزمخو ند ع

 ضر؟احلا ا مننز عن  ضيمان املاز الرج  خوا بنيه لشبما وجه ا .2692
مث بعد أن   كام،احلا رو ويكفّ ة طل س ال على نو تل يقا جر خلواا نرى  أننا هبش جه الو 

 ماروا احلكالديقراطية اليت كفّ  يف ودخلوا ،شرع هللاوا قبم مل يطكحا لل و وصل 
 قة.سابلا ريلبصاة احلسن ادبشهنيا الب دط-ةحقيق-م فه ا،أجله نم

  : قبليه لقون عا يطلو كان رج،او فكار اخلأ فل خا ن مند أجنا ملاذ  .2693
 ؟رجئم

  ا ، وهذمطاول على احلكاوالت ريكفالتمن  همحتاس  ئة رب ت ذا ون هبديم ير هنأل
  ز با قون ابلتنل هم احلجة الشرعية يتععندتنعدم  ا نمبدع حيال لهسبيل أ

 ق.حلهل الناس عن أل فرةاملنلفاظ األاءة ذوب ،قاب أللاب

  وجيه فما تارج، و اخل من هأن  ملسو هيلع هللا ىلصعليا د ض كانمن   علىي رمض الناس يبع .2694
 ؟لو قال
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 يف سبب افتاق وارج،خلا فكرفهم  يف رنظال راصوق فهم،لاسوء ن ذا مه
  عنهم مجيعا.هللاعه رضي من علي ومعن  هومن مع ةمعاوي

 ؟جوار اخل  م ه ةال أن البغاهل يُق .2695
لحة  وط شةائكم أبن عاحل يد ير لذي ف يقصده اصو ذا إن هم يف ل لع، ولال

 وارج!اخل نف مو ع رمحن بنال دوعب

 ؟ءعلماالالم ن كم اهذوجيه ما ت .2696
  - امق بينه ر فن ال أمة اجتمعت على ن األإ ل:قائ ل القو »  ة:يميتن اب قال

ن  إ ف ؛ف از ها جميعدمو ى ابطلة، و إال يف االسم فدع -ج(وار اة واخلغلب)أي: ا
ة يفنحيب اب أأصحن م هل العلم،ن أم فةطائ ا هو قولمنإما بينهلفرق اي نف

رج او خل ان بني و قيفر فم العل ل هأ هور ما مجوأ ..غريهمو د محوأ يفعوالشا
  ال  من ن يعد، ممنيل وصفمجلأهل ا مل وصفني، وغريل اجلأه وبني ني، قر املا

 ديثحلل اة أهماععليه و  ،ةبحاصلعروف عن املتأولني، وهذا هو امل ة ابغا
صحاب ن أمم اعهوأتبمة ئصوص أكثر األنه لي، وعنيواملتكلم اءفقهوال
 1 م«.وغريهافعي والش  دأمحو ك  لما

 ي؟ و نبالدي اهل منذا ه يف  يقتفر لاوجه  ام .2697
ِمنَي، ُمْسلِ الْ  فُ ْرَقٍة ِمنَ مَتُْرُق َمارَِقٌة ِعْنَد ) :قال نهأ ملسو هيلع هللا ىلص لنيباعن  ا ثبت م لهدلي

ر ذك منضيت يثدحلذا اوه ، (1064) سلمم هارو  .(قِّ حلَْ َفَتنْيِ ابِ يَ ْقتُ ُلَها أَْوىَل الطَّائِ 
 نس أولئك«. من جيس ل ثاثل قني نوع ر أن املايبني و  ة،ثثالال الطوائف
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 عاشرحث الاملب
 يةالق عد جر واخلا

 ؟ مو حملكاكم و قة احلا عال قضية  يف  وردما  معث بح ملا  اهذارتباط  ما .2698
 ،ةرعيلاو  عيراالة بني قالعاليف ضبط واردة ال الشرعية ورألموضيح ا تمتنما حي
ل  حبم الطرفني قة بني و العالصفر تعك يتلوارج ااخل ة فرقمن  رذيتحال جاء  مث

  يشطرية تعخة ئفار من طيذحلتاب ، وجلسلمنيبني ا  ونشر الرعبالح الس 
 . ن قتال! وبدو  غريب قريي لكن بطارجكر اخللفا بث تنيلمس امل بني

 ال؟بدن خروج وقت   خلارجيكيف يتم بث ونشر الفكر ا .2699
الدعوة   همعهم، ويظهر هذ ال خيرج األمر، وهو على والة  امةاثرة العإب يتم هذا

   .هلمعلى شكل النصح واحلرص على دنياهم وأمواالفاسدة 

 عددة؟متقا م فر هلرج ااخلو ل ه .2700
ة  صفريوال ، ةضياإلابو  ،ت ادلنجاو  ، ةرقزاألام منه ة؛دعدم، اخلوارج فرق متنع

 (.  ةالقعدي جرقة: )اخلوار ف رقالف ذههم، ومن هوغري 

 ؟ نهمتميز عت ااذومبارج، اخلو  ني فرق ب القعدية(قع )مو  ما .2701
على ب ر حلرى ات ميز به أهنا الا تتومم ، ثهاأخب منو  هم،قفر  طري من أخه
 .بكل سبيل وحال ه لآلخرينى بتزيينسعتن ام، لككحلا

 ؟د ةع  لق  من ا  مهنج أبر او اخلض ع بالوصف لء اج من أين .2702
ذين ، ألهنم الة(يَّ دِ عَ القَ  خلوارجا)هنم الناس أبن م وعية لناذه هاء لمف العوص
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ا  نو زيوي م؛هبيو بعري هتش لوالبهم ثامر بذكامهم؛ ك ح لىع الناسَ يجون يه
 رون ذلك. ال يُباشو  يف، ابلس روجَ اخلن رو ي  ال همنكروَج عليهم، ولاخل
ن بلي عرة نصا عن قعدو ج، ار خلو من ا مو ق عدةقَ لا ) : رمحه هللاي دبيال الز وق

وا م قعدري أهنحقا، غ كيمالتح ونير وهم  .....هتمقاتل وعن   لبطاأيب 
وهو اسم   تال، قال إىل ضون ي الين ذال د:القع. و . . ناسعلى ال جو اخلر  عن

أيضا راة   لشاقعد: الرج   و خلواق افر  منة فرقرية   رو حلاعد ق يمس وبه ،للجمع
 1اعد(. ق عمج هو، و نو بار ُي ون والُيكمين لذاارج   و خلفرق ا نم قةفر 

 رج؟اخلوار فرق من أخط ونيعترب  ةدع  الق    ب يف أنبا الس م .2703
 :يتهذا لآل يفلسبب ا
ق حقيتل لةاهجلاة عاملأذهان الشعوب ايف  ممهكاى حعل  جرو خلن او نيّ يز أهنم  - 

 ح. الس لال محو كام ال احلقت فوا عنصر د وانلقعو ا اثرو وآ، دهممقاص
 مر.الة األو على  قلوهبم يفد حقااأل نعو ر ويز ، الناسجون يهين يهم الذ - 
ية  متي بنقال ا، رنكاملتغيري  مس ابرم هللاما ح ستحاللاوى ابتالفرون دصي - 

 منيسل لة امله مجبا قو ار ف نات هور ش وهلم خاصتان م وارجاخلن  عهللا  هرمح
  ما  أو سيئة،  ةئييس بس ل امم لهع، وجالسنة عن خروجهم: دامها م إحمتهوأئ

 2  (. ةحسنة حبسن ليس

 ة؟ع دق  رج الخلوااري هعن مشامثال ن م هناكهل  .2704
،  رهو ش م عياتب" :انحط ران بنمع ترمجةر يف بن حجافظ اعم، قال احلن
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 همغري ن لّسنو ُيين ذالم هو  -تحتنيفب -من الَقَعديةوارج خلا ؤوس ن ر من كاو 
ن ن ماك، قال و درب ه امللاق ل،تاالقيباشرون سلمني وال امللى وج عاخلر 

 1  ."هزينون وا ينكا  نرب وإون احلير  ية القعديل القو ، يةصفر ال

 ؟سابقةة الالرتمج نستفيد من ماذا .2705
ان  ك  ته أنه ترمج يفر كذُ  بل  ،سهنفل ب تقاي حطان مل  نب رانأن عم ديفنست
 ج.اخلرو يع فتنة يش ن  الكنه ك ، هتحيا  لىع فاً خو  ب يهر 

 م؟ ديهت أيحت منرج ن خيا دل البيف  دافس الغالب أبن   لالقو  هل ميكن .2706
 ية. رج الثور واكات اخلحر  نمن تربو يع عم، فهمن

 رية؟الثو  فعالشّر األعّد من أيُ  حريضالتل ه .2707
 لهمر ألا الةو  مة علىالعا رةاثوإ اد،قحألب ابو قل لا وشحن تهييجلاإذ  ،معن
  اس دع النم خيل غ متكن رجل بليخرج م خاصة إذاو  س،و  النفيف رثاأل لغبأ
 بن هللا ن عبدد عمحأ ائلس  مداود يف وبى أرو ذا وهل  ة،لسنّ اب هس بّ ه وتل ناس ل ب

 2«.جر او ث اخلم أخبارج هد اخلو ال: » قَ عَ نه قف أعيضد الحمم

 آن؟ ر لقا فظ وحالعلم نقصه ي هلم، اك حلا لىل عو طات للالناس  ج يّ هي من .2708
غة  الب لهو  للصالة، مة اه الع، ويقدمونب هللاحفظة كتان م نا يكو مبر ل فصه، نقي ال
  ء، ودعوة لعلمانظر ان م دة ستفااالصحيح، و ال فقهلصه ا ينقن ، لكطبخلا يف
 رب.للصس ناال
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 اكم؟  احل ور عند ج ملس ه امليسلك  الذي  السليمما املنهج  .2709
ثرت ك  يتة المنز ألا هذه يف صاً صو لة، وخاملنز ل لير جلقدام ظيل عاسؤ  ذاه
 ليمس لانهج ملا ة صخالباطل، و ابل احلق ألتبس فيها و ات، وع الشبهتنا هفي

   :أموريف ح يتض
، قال فتنةكل ن م جاةهنما الن، فإةوالسنب ا تلكم ابتصااالع :لو ألا

  الاة إجن الف{ ُقوااَل تَ َفرَّ وَ يًعا  مجَِ اللَِّ  حِبَْبلِ  ُمواْعَتصِ َوا:}تعاىل
لوا ضن تل كم شيئنيفي د تركتق ينإ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال و ، ماهب  كاتمس سابإل

 (. 319) كم حلا واه ار .    (  وسنيتب هللاتا؛ ك بعدمها
  ر عمإن  ال:ق عمر  فعن ابن ،فرقةلا من احلذر و عة جلماا مو ز ل : نالثا

  إنماعة فجللزم اة فلينحة اجلبو د حبار من أال: ) ية فقجلابخطب اب
   (.2165) ذيم لت اخرجه أ(  أبعد نينثالامن  هوو  احدو ال معان طيلش ا

، قال  علمالوا وهم أول رأويل األم وإىل، ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ار إىل مألارّد  : الثالث
ىَل  وُه إِ دّ رَ َلْو ِبِه وَ  واِف أََذاعُ وْ اخلَْ  وِ ْمِن أَ َن اأْلَ ٌر مِ مْ أَ  اَءُهمْ جَ  ِإَذاوَ }ىل:عات
  هُ ُطونَ بِ نْ َيْست َ  ينَ الَّذِ  هُ مَ لِ عَ لَ  مْ هُ ِمن ْ  رِ مْ أْلَ ا  يل ىَل أُو  َوإِ ُسولِ لرَّ ا

 غرصانت عن األفيف أمر ال يصدرن أينبغي ، فال (83:ء انسال){مْ ِمن ْهُ 
 ن الينت؛ من الذالف ةإاثر  هممه يني الذينئغوغاوال اننسحداث األوأ
وإمنا   فاسد، واملاحل املص ةراعاال مبو  فقه، ال فهم والون بعلم و عرفيُ 
 ه علىبل ض قغي  طفئويه ل يل غ ويير أن نهم م د الواحدو صقم
   خالف.امل

 ظلملفنت كالا، فإن لفنتذه اه خلوض يففه عن اوك نالس ال حبس  : رابعلا
 هتؤخذ يف هذال  ناجب ألو اف والبصرية، لبصري امتع يتياهب الالغو 
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   قبها.ام بعو ل اتماعلم كوأنت على  ة منك إالكلم  فنتال
يكثر   لفنته افإن ،امكح ألار داإص  يفصاً ، وخصو ورمألافق يف الت  :اخلامس
الت ا، وتفنن وكُيات صر تيها الوتكثر فال قلوايل القملرج و او  جاهلر  ايهف

حل  مصا م، خيدقصنو  من زايدة  ه تريدما  لىعر األخبا  نقل ء يف أنبا
  وعته أ مسربخجرد بناء حكم مبتتعجل يف أن ن م حذراأخرى، ف

   ي مسعته.ر اب خليل أحت، أو قرأهتاة جريد
 اعةطلا من ثارابإلك ؛فسنية الكتز بعاىل ت ر هللاأم ىل ع لاثتمالا :دسالسا

ر شة في األميك أندق عاء الصادع إليه ابللتضر وا لتوبة،وصدق ا
 ا.  هنشأرق فذه الفنت تإن هفبطن،   اومظهر منها   مالفنتا

 قاد؟االعت اب أبو يف ضّل   منلّ ضببها  اب اليت بس ما األسب .2710
 ا: أمهه ر ة، ونذكري ثك  ألسباب ا

يف  ادت ح ئف طواال إن هذهف، ةوالسن اب ت الكريغ من دى اهل ة ادر إ :لو األ
ذت  أخ امنإو  لوحيني،ن ام ملةداهتا كاق أتخذ معتيث ملح  ،الباب  هذا

صدق عليهم  قاصرة، ويال ها ائأهو و اجملردة،  وهلاقمن ع  هاجاهائدها ومنقع
اَق  حَ وَ ْلِم عِ لْ َن امِ  مْ ْنَدهُ عِ ا ا مبَِ و حُ َفرِ اِت نَ ْلبَ يِّ ابِ  ُلُهمْ سُ ْم رُ َءهتُْ اا جَ مَّ فَ لَ  اىل:عتقوله 

 . (83:غافر ){ ونَ زِئُ تَ هْ َيسْ  ا بِهِ و انُ كَ  َما  مْ هبِِ 
خذ ابلكتاب  أتمية سالاإلائف الطو  ك بعضهنافر، صدملالط ااخت : انالث
 ،فلسفةالهل وأ لكالمأهل اج مناهرى، كخهج أمنا لىت عوعّولسنة، الو 

  ايفرد الكو املو  ايفش ل ا نبعامل صلخر أذ اآلخهذا األ ردّ فك
  ا، بل أخذو صيالً تفو لة مج ة نس لوا تاب ككوا اليت هم مل ف ،ةشاعر ألكا لصايفا

 .طفق ئلساض املبع يفكن هبما، ل
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  ا أخذو وإن م فه صاحل،لف ال لس لسنة عن فهم ااتاب و لكاة أدل عزل : لثالثا
ا  منإو ، ابعنيلتبة والصحاا فهمها  ا مك  هنا و يفهم الهم كنللسنة آن واقر ت الِباي

ا  مل تامةال ةضقناامل امناقضً  نهن أحيام رييف كث ونكآخر ي اهمً هلا ف اعو خت ا
 مه السلف. فه
لتها، فهم  الحّد دن ما عنه تقصريأو الل، محتت اال دلة ماألل ميحت  لرابع:ا

ة  األدل يفء شياأتذكر م منهف ئى طوا، فت طٌ رِّ ا ُمفَ م، وإرِطٌ فْ مُ  : إماطرفني بني
  ف ائض الطو عب د، وجتامً االتز  الا و تضمنً  وال قةطابم النص ا اليهدل عل مل ي

 لىضهم عبع لتدالوذلك كاس تتك بعضه،ضه و بع بأخذ فت صنلة االلدتبت 
   َوملَْ يَِلدْ ملَْ  ( 2)َمُد  الصَّ اللَُّ ( 1)ٌد َو اللَُّ َأحَ هُ ُقْل } : عاىلوله تات بقلصفافي ن
؟،  دهاش ستاال هوج فأين، ( ص خالاإل){دٌ حَ ا أَ وً َلُه ُكفُ  نْ  َيكُ َوملَْ  (3)ْد ولَ يُ 

ءٌ  يْ شَ  هِ َكِمْثلِ   لَْيسَ اىل:}تع ه ولقيًضا بت ألصفاي افعلى ن مضهالل بعدتساوك
 . ( 11:ىلشور ا ) {اْلَبِصريُ يُع مِ سَّ ال وَ َوهُ 
قه  اففما و ه، يعل ة ألدلا  رضوع يف األدلة وحتكيمه ىاهلو  باعات س:اماخل

ه ذعلى ه ونيطلقة نالس  لإن أهفلك ولذوه، مردوه واهت  فهخال وما وه،ل بق
 ء.هوال األ: أهفائو طال

ه ذجد هتول، فلمعققضة لاواملن ،ولقلفة للمنخااملقواعد عيد التق :سالساد
وتلوي  والسنة،  لكتاب ة اا أدليه تنزل عل عد، مثاو قال ّعد بعضتق فطوائلا

 عد.او قال ذهمع ه افقو  تتة حىتلدألق اأعنا
  دلة ألا يفعون قهنم يإف هبهم ذاممع  بتتناس ال زالاإلنا نتائج هذ نتكا  وإذا
دة،  القاع م هذهر ختن ك حىت الذلكل وًدا،  وجحطيالً عتريًفا و وحت رًدا

 لبشر.الة اثح  الميانة لكص رش الب ب ر م ن كالو فيحرف
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 صبالتع مع ،رهانال بو  لم عابلباطل بالل واخلوض اجلدارة كث  ع:ابالس 
ال  قوى، هلا س مننفلد ا ر عدم جتو ىل تعاهلل د ضعف التعبه سببهذا و ت، يقامل
  وقال، ( 58حرف:الز ){ُمونَ صِ ْم قَ ْوٌم خَ هُ ْل اًل بَ الَّ َجدَ إِ ُه َلَك بُو َضرَ  َما}:ىلاعت

َما َضلَّ " :ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، ( 54الكهف:){ اًل دَ ْكثَ َر َشْيٍء جَ اُن أَ سَ نْ َكاَن اإْلِ َو }:ىلاتع
ِه  َهذِ   َرُسوُل هللاِ   َتاَل مُثَّ  ،ُهًدى َكانُوا َعَلْيِه ِإالَّ أُوُتوا اجْلََدلَ  بَ ْعدَ قَ ْوٌم 
رواه أمحد  (58)فزخر ال .َخِصُموَن{ ُهْم قَ ْومٌ  َبلْ   َجَداًل الَّ َك إِ َربُوُه لَ ضَ }َما اآْليَة

(22258 .) 
 ، ولذلكمهسادف لو صأذا أصل من ، وهولقالنى ل ع لو عقتقدمي ال :نمالثا
ها  فا خالم، و وهمدعتأخذوه وا فما وافقها، ى العقولالنقول عل  ضونعر م يهنفإ

، دعتقال االئمسا يف  يقبلال حاد ن اآلإ لوا: وقا ا،ادً حآكان إن   اسندً ردوه، 
 م.هلعقو ب مع سيتنا مل أنه جةحبو 
  ة فإن األدل يهم،ف حواضر مأ اذوهن العرب، سالعرفة م هم يفضعف اسع: لتا
الناظر   ط أن يكونشت بني، فيالعريب امل سانلل اب لتنز  والسنة ب الكتا نم
 كم، واحملدقيّ ق واملل طواملاص، خلوا ماالع يعرفف يب،ن العر لسالفة ابر مع ذاا يهف

  بلسان مهعرفتلطوائف ما ؤالءه لكنلك، و ذوحنو ، ملبنيوا لمجمل، واتشابهوامل
 . همبع ترامجتتمن ك لذ فعاجم، ويعر األ من بهم الغ نإف، عرب ضعيفةال

لى عاهتم دعتقم ون نحظ أهنم يب يفة، فنال ضعروايت الابملاألخذ  ر:اشالع
 . ا ووهنيت ير لطلة الباا ايت رو وامل ذبة،االك النقول
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 متة خلا ا

 كتيسري و  ك وفيق، على تلهشكر كلالك له، و لفضل كك اول  ه،كل مد  حللك اللهم ا
ب معينة كت  منقه سب امكتاب و ال ذا هميدقلك العون لتن ذوم ،ليّ ع ه ب متنعمجيع ما أو 

 اإلسالم. ن فهم أركا يف

  سأسا هم يفمقصد ن ملكالة  سئة األ كثر   عع، ماملوضو ذا هه يف قديوته ضفما سبق عر 
ان س نه اإليتقرب ب ا عظم مأو رم عن أكويسر  ضوحبو  ات ومملعل اهذه قدمي وهو تب؛ الكتا

ق فهم ووف، يحةصحال والسنةن آقر ال يف فقة ملا وردواامل ةحيحصلاة يدعقبه وهي الر  دعن
 لدينيوم ا إىل حسانإب م رهبد ىممن سار عل لصحابة، و ا األمة، منسلف 

ح  وضيت يفوسع لدر اسيط قالتب مع ألسئلةاثرة مي لكر الك ئقار الظه حالما  وهذا
دليل  ابل، و ةبار ع ريس وأ، وضح كلمةأب ةلعقديا ت لومايل املعوصيا لتعسلك ت، وذإلجاابا

 ا.يهل ع داللا الصحيح

ن   أىل تعاهللا ألأس يدة، لكنينسائل العقمبما يتعلق حصيت مجيع  أنيني أعأدّ  وال
رص  حلا ، معةعقيدد واللتوحيت اأساسيا وضيح ا، لته ا منكري  دراً ق ع جلم فقتوُ قد  أكون
لق يتع ما يف صة خاو  املسائل، عضب عرض  يف توسع، أو الات لنقاش ا من لكثريترك ا على

 ية. مالابلفرق اإلس

 سلنفا من أو خطأ فهومن زلٍة  اك إن كان هن تعاىل، و هللان ل مفضو هأصبت فن إف
 . ه سبحانرة غفاملو  والعفمنه و فة، الضعي رةصّ املق
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 ب كتااجع الر من م
 نم ،ييبعتياين الاحمل انيفن ب بندرادئة، له علمية ةيلية أتصمناقش ،هللا زلأنما  بغري احلكم - 

 (2010  -1431ة )ابعلسة ابعلطاالمي،  سإلا  اثت لاعية إحياء  ت مجاراد إص
مي، اإلسالتب كامل ،يبالك حممد ن بند الديلسع ماعة،واجلة سنلعند أهل ا ط التكفريابضو  -

 (1997  -1417 )األوىل  ةلطبعا
 نة، از خلار داالعجمي،  يبببن شش غدتور ة، الدكوية دنير و وضر شرعي واجب  مر:األ ويليبة ه -

 (2018  -1440لكويت )ة ادول
ن ، مالكرمي  عبدالس جسالم بن بر ور عبد الكتالد  لسنة،الكتاب وا ضوء م يفكاحلاملة عام -

 تالكويلة  دو   -فقاو األ  زارةو رات  إصدا
 -1423)  ،األردن  ،سلنفائا دارشقر، ان األليمر سعمر دكتو ل(، االنارنة و اجل آلخر )ايوم ال -

2002) 
 -1428)  بعة األوىلالط، ائسنفال ر، دارشقاألان ميلدكتور عمر سال تب،كوال لسر لابن اإليا -

2008) 
، الكويت دولةالح، فبة المكت، شقرألامان سلي رر عمالدكتو (، ىالصغر  امةقيال وم اآلخر )الي -

 (.1986    -1406  ىل )األو   لطبعةا
 -1405)يت لكو الة و د ،حاللف، مكتبة اقرشاأل انمير سلكتور عملد ت، االالرسسل واالر  -

1985) 
س، فائنار الدر، شقألامر سليمان الدكتور ع، واجلماعة أهل السنة تفدمعيف  سىن احلهللا ءاأمس -

 (1994  -1414)ردن  األ
-1403) ويتة الكح، دولفالال بةكتر، مقاألشيمان مر سلر عالدكتو  رار،األب ةالئكامل ملعا -

1985) 

 عةبت، الطويكاللة و د تبة الفالح،مك قر،شاأل ن اميسلر لدكتور عما ،هللا يف قيدةالع -
 .(1984)ة،مسخلاا
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 118   ... ...... ....... ................ ....  دلتوحيامة كل ض  قنوااملبحث السادس: 

 123   ... .............................. ... . ا اقضهنما يادة و العب لث: ل الثاصالف
 124  ....... ....... ...... ...... .......... ....... وتعريف ح توضي: ولبحث األامل

 126  .... ...... ....................... ......... ....ة اد بلعا اطر شاملبحث الثاين: 
 132  ... ... .. ......... ............... ......... .دة بالعاأنواع املبحث الثالث: من 

 132    .. ..................................... اء ..لدععلق ابتما ياملطلب األول: 
 137  ........ .. ......... ....... ............... .ل سو ابلت يتعلق  مااملطلب الثاين: 

 151... . .................... والصاحلني اء األنبيالدعاء عند قبور لثالث: لب اطامل
 153 . ...... ................................ .. ...لنذر .اب لقيتع اماملطلب الرابع: 
 157 ...... ..... ..... ..... ..... .............. ..ح  بلذاب لقعما يت: املطلب اخلامس

 162  ..... ... ...... ................... ... .  تعاذةسالعلق ابتما ياملطلب السادس: 
 162   ......................................... عاىلذة ابهلل تاالستعا النوع األول:

 641..... ....................................  ابألموات  االستعاذةالثاين: وع  نلا
 165... .........  ذ به عاستملليه اقدر عفيما ي ىلعات غري هللاب   ستعاذةاال: لثالنوع الثا
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 167 . ....... ...... ...... ...... ستغاثة .الابعانة و تساباليتعلق  مااملطلب السادس: 
 166 ............................... تعاىلواالستغاثة ابهلل  نة األول: االستعام قس لا

 167...... ....................... .. خلوقنيواالستغاثة ابملنة االستعا: اينلثا سمالق
 167... ...  ون عليه ذي يقدر ال األمر ياء يف ح ابألقسم الثالث: االستعانة واالستغاثة لا

 168 . ............................... ...... .....لابلتوكق ل تعا يماملطلب السابع: 
 168 ............. ......................  هدوح عاىلت هللال على توكال :ولالنوع األ

 169 .......................................  هللا على غري سرالل ين: توكّ الثا النوع
 170 ........................................    وغريهكل على هللاالنوع الثالث: التو 

 171 .. .............................  ا يقدر عليهري فيملى الغع للتوكا ع: ع الرابنو ال
 171 ... ... . ... ............. ......... . .........وف ابخلق عل تما ي: ثامناملطلب ال

 171 ............................................... يوف الغريز النوع األول: اخل
 172 ........ ......................................... ف السرو خ النوع الثاين: 

 173........ ............................ عات فعل الطاخلوف من ا الثالث: وع الن
 174 . ......... ...... ... .. ............ف( . )احلل يان إلعلق اب تيما : تاسعلاملطلب ا

 180 ....... ........................ هللاعلى  امقس ابإل تعلقي ما ب العاشر:املطل
 181...... ......  ى خلقههللا عل ى عل ع الستشفا لق ابيتع ا ماملطلب احلادي عشر: 

 134... ....... ....... ................ ...ك ...رب تابل ا يتعلقماملطلب الثاين عشر: 
 183............. ....................................   ملسو هيلع هللا ىلص يف النيب أوال: الربكة 

 185............. ...................................... كنما كة ابأل: الرب انياث
 187 ............ ................................ لربكةامة يف ا ع ات حظالا: ماثلث

 190. .... ..... . ............. .............. لابلفأ لقعيتما املطلب الثالث عشر: 
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 194 ....... . ... ................. ....روعة .مش  ال غريموأعل عافأاملبحث الثالث: 
 194 ..... ... ........... ... ..... ...... ...........لو لغتعلق ابيما طلب األول: امل 

     198 ....... ..... .......... ... .... ........م  ائمى والتقر ابل ا يتعلقماملطلب الثاين: 
 198.......... ...................................  ئمماما يتعلق ابلتالفرع األول: 

 199...... ................................................ لشركية ا ئمأوال: التما
 200............ .......................................... : التمائم القرآنية ياً اثن

 201 ............................................... لرُقى: ما يتعلق ابينثالاالفرع 
 205 . ................ ......................... حرس ابل لقتعيا ماملطلب الثالث: 
 217 ...... ..... ......... .. ......... ...........ة .نلكهاابلق تعي اماملطلب الرابع: 

 223   .. ..... . ................. ............. واء . ابألنلق ما يتع: مسااملطلب اخل
 224............ .............................  ة إجياد وإحداث ول: نسبالقسم األ

 225.......... .................................. ة سبب فقطين: نسبالثا مقس لا
 226.............. .............................  بة توقيت فقطنس  :ةثالثم الس قال

 226   ... ..................... .... .... ........ طرّي تلق ابلعتما ياملطلب السادس: 
 234  .... ...... ............... ................يم تنجلق ابعل يت مااملطلب السابع: 

 234... .. ...........................................  سهاة بنفثّر مؤ ول: النوع األ
 235............ .................................  ب منهاغيالثاين: ملعرفة ع النو ال
 235  ....................................... اكيفل  منها لالستفادة ثالث: الع نو ال

       237  ...... ....... .......... ... ..... ........ لدهرعلى ا اولطالت: ثامناملطلب ال
 239   ...... ... ................. ...........ئة  شيملء اب االدعتان اق: تاسعاملطلب ال

    242    .. ...... .. ................... .... .  ئةشيملا يف قتاناال كمحاملطلب العاشر: 
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 243    ... .... .. .................. ... سوءق ابلظن التعل ي ماحلادي عشر: املطلب ا
 246 ...  .... ...... ...... ............ ... .....  ريلتصو حكم اطلب الثاين عشر: امل

 250 .  .. .................. .......... ي( فتاو  دي)عب ةمقولاملطلب الثالث عشر: 
 250   ... ........ .. ............... ....... .. ..  و(قولة ) ل امل: عشر بعاملطلب الرا

 253  ........ . ......................... لرايء ا يتعلق ابم : شرلب اخلامس عطامل
 258   .. ........................ ........ هللا ه جل بو لسؤاااملطلب السادس عشر: 
 260. .......... ...... ......... يا ..ن دال بعملهنسان اإل ادةإر املطلب السابع عشر: 

    262 ............... ....( .هللا ول رس  حممدا أن و )دة اهش ما يتعلق ب  بع: لرا اصل فلا
 263. ................. ..........  (هللا  لرسو ا مدوأن حمدة ) تعلق بشهاي مقدمة: ما
 264. .. ......... ....... ................... .. ملسو هيلع هللا ىلص يبالنق حقو ن مألول: املبحث ا

 264.......... ........................... : حقوق خاصة للنيب ملسو هيلع هللا ىلصولاملطلب األ
 265........... ...................... أمهية اتباع السنة النبوية: ثاينلاملطلب ا

 267............... ............ اء ابلقرآنفتواالكالسنة   ردّ خطر : ثلثااملطلب ال
 268.. . ........ ................ ..... ........  حديث اآلحاد :عب رااملطلب ال

 271... ... ............... . ...... ملسو هيلع هللا ىلص النيبع دب مألادم لق بعما يتعاملبحث الثاين: 

 274. ......... ..........................ان ..ميإلا يف  تاماخلامس: مقدصل الف
 275... ..... ......... . .... .... ..... .............ات مهمة .يفر تعاملبحث األول: 

 278... .. .... .. ......... ............. سالم إلن واإلياابني   قةعالالثاين: املبحث ال
 281. ... . ...... .... ........... ............ نقصانه  و  يانإلادة زاياملبحث الثالث: 

 288 . ............ . ............. ..... ..... ن ....ايإل ايف  ءثنااالستالرابع:  املبحث
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 292 . ..... .. ............... ......... . رية .بالكب تكر القول يف ماملبحث اخلامس: 

 303 ..... ........... ..... ...... ..  انمياإل  نركالقة أب متعضاايادس: قس ل الالفص
 304 .... ........ ....... ......... .. ............. .ان ين اإلق أبركاعل ما يتاملقدمة: 

 305 ... ......... ........... .................. .. ... .. هلل اب انيإلااملبحث األول: 
 239... . ..... . .... ...... ...... ........... .  الئكةاملعامل بق عل تما ي املبحث الثاين: 

 312.......... ........................ .....مة ...... علومات عااملطلب األول: م
 327.......... .......................  لسالما يهعل  جبربيلق ل عيت اماملطلب الثاين: 

  ام: لثاملطلب الثا
َ
 329....... ............................  يكائيلم ك لَ يتعلق ابمل

 330...  ..................................... .  ت و ملا َلك مب لقتعي ما: رابعاملطلب ال
 332............. ........................ صور فخ البنالق يتعما : امساملطلب اخل
 333.............. ...................... لق حبملة العرشتعي ام: سادساملطلب ال
 334............. ....................  اإلحصاء مبالئكة  قتعل ما ي: بعسااملطلب ال

 336... . .......................................... ةك ئبقية املال: ثامنب الاملطل 
 337.......... ............ ميه السالمع آدم عل  ابملالئكة ما يتعلق : تاسعاملطلب ال
 337.......... ................................ونملؤمناملالئكة وا  :عاشرالاملطلب 
 344.............. .................. ن دامل بعضو  ةكئال املعاشر: ي احلاداملطلب 

 345............ ................... سقةفلوار فاكئكة والاملالعشر:  ثاينللب ااملط
 347 .... ... ......... ... ... .... ......... ...  جلّن اعامل ب يتعلق اماملبحث الثالث: 
 358 .. ........... .............. .... ......عاىل ت تب هللاك بان إلياملبحث الرابع: ا

 362  ..................... .............  اءنبيألوا سللر يان ابإلا: امساملبحث اخل
 373 ..... ...... ................. .....  اجر املعراء و سإلابتعلق يما : دسلسااملبحث ا
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    377 . ................ .................. ... . آلخرايوم ن ابلإلياا: سابعاملبحث ال
 379.......... ..........................  ساعةلاشراط أب علقيتا ول: ماأللب طامل

 381............. ..................... اط الصغرىشر ألاب ما يتعلق الثاين:ب املطل 

 389.......... ...........................  ىرب عة الكساط الراأش ثالث:لالب طامل
 389............  ........................................  ديه: ما يتعلق بظهور املالو أ

 392. .................................... ........ لالدجاج رو خب علقيت ااثنيا: م
 401............ ......................................  ّساسةابجل ما يتعلق ثا: لاث
 405................. .................................. ملسو هيلع هللا ىلصعيسى  بعا: نزولار 

 411................. .................... ....... ج ومأجوججو أيخروج  سا:ماخ
 418............... ...................................  ة الثث لاف و س سادًسا: اخل

 419............ ........................................ ن خادلر او : ظهاعً ساب
 420................  ..................................  امغرهبشمس من طلوع ال  ا:اثمنً 

 422........... ...................................... ضا: طلوع دابة األر عً سات
 424............. .................... ........................  نيمال انر : ارً عاش

 428.. ....... . ....... ..................... ..... وت ابمل يتعلقما : ثامناملبحث ال
 428  .....................................................  ما يتعلق ابلقرب: ولاأللب طامل

 433.................... ........................  املطلب الثاين: ما يتعلق ابلروح
 435........... ................... لقرباملطلب الثالث: ما يتعلق بنعيم أو عذاب ا

 441............. ................: ما يتعلق ابلبعث ............. تاسعاملبحث ال
 442... ........... ............................ خرآلوعد اليوم امل: و األلب املط

 444.............. .....................  ةيامقلا وع يوموقق سبلب الثاين: ما يطملا
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 445........... ......................... مةقيالام يو يف ن  يكو  ما :لثالثالب طامل
 445............ ......................................... خلنفاب ا يتعلقم: أوال

 448............. ...................... ................. رو بالقمن بعث لا ا:نياث
 451............ .......................  وينبالض و ابحل ما يتعلق الث:ب الثاملطل 

 454........... ............... مالعألاتب كو ، صحفلاب لقتعي مابع: لرالب اطامل
 456............ ..............................  ن از يملق ابتعل ا يس: ماخلام طلبامل
 459..........  ..........................  رضعلب واساحلاب لقا يتعم سادس:لب الطامل
 463.....  ...........................................  فاعةابلش ق تعل ي ما بع:طلب الساملا

 471. .........................................  راطيتعلق ابلصا املطلب الثامن: م
 475............... .................................... ةنطر لتاسع: القااملطلب 
 476..................  ..........................  ارنة والنابجلما يتعلق : العاشر املطلب

 481 . ........................ . ... .......ر والقد ءقضان ابل اإليا: عاشراملبحث ال
 484 ............ ......................... . درلقب اتمبراق عل ا يتمول: األب ل املط

 484 ............................ .. .......... ........... ... .... ممرتبة العل أوال: 
 486....... ..................... ....... ....................ة بة الكتاب مرتاثنيا: 
 487 ........................................................ئة  شية املتبمر اثلثا: 
 387 ............... ................... ............ ..........  قل اخل بة رتمرابعا: 

             492 ............. ..... ....... . ................. ديرقت لابق عل ما يتاملطلب الثاين: 
     492 .................. ........ .... ........................العام .. : التقديرأوال
 494............ ......................... ..... ...... ... ..ري  عملير التقدايا: اثن
 495 . ........................ .................. . ......... ويل .احل ديرتقالثا: لاث
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 495 .............................. ... ...... ..............ي .مليو ا رديتقالابعا: ر 
 500  ............. ................... .. ر .......تجاج ابلقدالحااملطلب الثالث: 
 503 ................. . ....................ة بواحمل شيئةابمل  يتعلق مااملطلب الرابع: 

 509 ......... .. ....... ....... . .  بحانههللا سال أفع يف خلرياشر و ال: سامخللب اطامل
 520...........  ..............................  رقد اليت يفوالتثبو املطلب السادس: احمل

 525. ................ .................. ...   اب سبأليتعلق اب مااملطلب السابع: 

 535 .... .. .....................فات ....اء والصمس أليتعلق اب السابع: ماصل لفا
 536. .......... ............................................. .......... املقدمة

 539 .... . .......... ........ ... .............. ...صفات .ال متقسياملبحث األول: 
 542 ................. ... .. ........... ات صفوال ءمسايف األوابط ضاملبحث الثاين: 

 543 . ... ............. ........ .... ..................... لتحريفا :ولاملطلب األ
 545 .......... ................ ........................ل .طيتعل: اينثااملطلب ال
 546 ........ ............. ..... ............... ....ف ....ييكت: الثثالاملطلب ال
 546........... ......................... ...............يل . التمث: بعرااملطلب ال

 548 .... ................ ......... ت افلصواء اهم األمسف واعد يفقاملبحث الثالث: 
 548............ ........................اإلثبات املفصل ....... :لقاعدة األوىلا
 550........... .............. ذات ال يفل قو لكا  ت ا الصفيف لقو لاانية: لثقاعدة الا
 551....... ......  خراآلض ل يف البعقو لصفات كالاعض ول يف بلقا : ثةالثلقاعدة الا
 551...   ية كيفياهتاانح  مننظرٌ و  ،اه نيعام ةن انحي م ٌ رظنصفات هلا ال: بعةاالر  دةاعلقا

 552...... .............. واشتاك مجالصار فيه إ رلظاها  لفظ أنامسة: اخل ةالقاعد
 554........ التعامل مع األلفاظ احلادثة .......................: ةسدسادة الالقاع
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 555....... .......................... طلقاملاالسم  يف كالشتااة السابعة: اعدالق
 558 ...... ... .. خلالق أوىل به ...............كل كمال للمخلوق فا  :ثامنةالقاعدة ال
 561........ .............................. نيصفلو د اح ت أو ثبعة: تاسالقاعدة ال
 562...... ...........  ةيفمسألة الكيرع عن ف ت افي الصفل بنقو ال :ةعاشر القاعدة ال

   448 ...... . ............. ت الصفات اعاين وكيفيم مفهت و باإث طرق املبحث الرابع: 
 563......... .. أوال: النظر يف معاين الصفات ..................................

 565......... ....................................  الصفات  ةكيفي  يف : النظراثنيا 
 569 ........... ..... ..........ات .فالص ل لفهمفصاتاالس ةيمهأاملبحث اخلامس: 

 569 ............................ ....ع .. ر الش  دة يف وار غري صفات املطلب األول: 
 570 .......... ....... ........................ .... ..........  هةاجل ول:ألال ااملث

 572 ............... ................... .. ...................ان كامل :اينثثال الملا
 573 ............................. ........ ........ ........ . يز .ث: احلثاللثال اامل

 574............ ............ ........ ............... ........م اجلس  ابع:ل الر املثا
 575 ..... .. ... ..............  طلاب  رآخو  يحا معىن صحيهفصفات املطلب الثاين: 

 576..... ....... ...................... ....................... كراملة صف أوال:
 578 ............. ..... ..... ................ .............. .د ..ة الكيصف :اثنيا 

 579 ......... . .... .................. .. ........ ......... .. اءهز الست اصفة لثا: اث
 580 ........... ........ .......... ............... ... ......... ... : السخريةعابار 

 580... ......... ....... .. ............. ........... .........ملخادعة .. : اساخام
 580. ............... ... ...... .......... ................ .....ان . يالنس ادسا: س
 582. .............. .. .................. ..... ..... ......... .... جبالع :ابعاس
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 585 .... .......  ( اينالتادف والتب من) ىنحلس ا هللا  ق أبمساءل تعيما  :ساداملبحث الس 
 587 .................. ............................  هللاء أمسا عدداملطلب األول: 
 589 ... ............... . ............. ........ ميدلقا سميتعلق اب مااملطلب الثاين: 

          593...... ...... ... .............. ....... تعاىل    ة إىل هللاضافالااملبحث السابع: 
 593. ........ ........ . ........... ...... ......  وفوصمل   ةة صفإضاف ول:نوع األال
 594 . ............................ ........ية العل  للذات  يانأع فة ضا: إينالثالنوع ا

 597.... ... ........................ .هلل  اءمساأل ات ب إثبط يفاضو املبحث الثامن: 
 599. .......... ...... ...................... .. .ة تيبو لصفات الثااملبحث التاسع: 

 599.............. .................................  مقدمة مهمة: ولطلب األامل
 600.............. ............... . انه أمثلة لصفات ثبوتية هلل سبحاملطلب الثاين: 

 600............. .. .......... ... .. ............... .......... ...لنفس افة ص/  1
 601 ............... ... ......................... ................م لعل اصفة /  2
 604 ............ .. ....... ...... . ...... ............... .........   لوجهصفة ا/  3
 606............ .......... ......................................  يدلا صفة/  4
 610............ ...................... ............... ...... ..ف لكاصفة /  5
 610............. ... ...................... . .................صابع ة األصف/  6
 611............. ...... .... ... .... ............. ....... .........  نيلعصفة ا/  7
 612................ ..................... .. ....( قالسا)ل جلر وا مدقصفة ال/  8
 613.............. ......... ..... .......... ...... ....... ......الم الك صفة/  9

 622........... .............. ........................ ........   العلوفة ص/ 10
 626............. . ... ... ......... ....... .. ............. ... ءاستو ة االصف/ 11
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 630 ..... .............. .. ..... ........  ىلاتع هلل ةصفات الفعليلل  :شراعحث الاملب
 631........... .......... ............... ......... ..............عية ملصفة ا/  1
 634.............. .. ..... ......... .............. . ......... .... زوللنة اصف/  2
 638.............. . .................... ........... ...ان  يتاال -يء ة اجملصف/  3
 639.. .................... ......... ... كرهلاو غضب والسخط والضى ر ال ةفص/  4
 640. ......................... ...................... .ح والضحك صفة الفر /  5
 641................ ......................  جودو ملوالشيء اب  تعاىل هللاوصف   /6

 643 . ........... .. ............... هلل ءامسألاب متعلقة: قضااي عشر ادياملبحث احل
 643 . .............. .............. .. ....................  ية هللاؤ ر  املطلب األول:

          648 ............ ... ......................... ... ابإلحلاد لقعما يت ين:لثاا املطلب
 652....... .... ............ .......الصفات ..تشابه يف واملم كاحملاملطلب الثالث: 
 655... ... ...... .. .............. ...... .........ل لتأويق ابل ا يتعماملطلب الرابع: 

 655........... .......................... يءلش ا ةل: حقيقو األلقسم اب قل يتعما 
 657............ ....................  تفسريأويل مبعىن الالت :ينلثاالقسم اب علقما يت

 658.  ...................................................  الفاسدأويل الت :الثالث قسمال
 660.... ....... .... ............... ........ ....... لوالنقلعقل ااملطلب اخلامس: 

  . ...... .............. ............... 664 ةبحالصابما يتعلق  : نالثام لصالف
   .. ..... ............. ...... ....... . 664 ةبالصحاعامة  ئلافض: ولاملبحث األ

   ........... ................ .668 ابةلصحاي مع علشر ا ملاالتعاملبحث الثاين: 
 668...... ...........................  الشرعية  مكانة الصحابةول: املطلب األ

  ........................... .............. 669  عدالة الصحابة: ثاينلب الاملط
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  ............... ............671  ابةتقاص الصحناالتحذير من ث: لاملطلب الثا
  ............... ...... ............ 679 بةالصحا ضل بعفضائاملبحث الثالث: 
 530 ...... . ... .... ............ ............. .....ر كأيب ب لضائفاملطلب األول: 

 685 ...... ...... ............... ......... ب طااخل نبفضائل عمر طلب الثاين: امل
 689 ...... ............... ......... . .....ان عفن بائل عثمان  فضلث: ااملطلب الث

 692 . ............... .. ....... ......ب  طالأيب علي بن ضائلمن فاملطلب الرابع: 
 695 ................ ..... ......... . ......... .. . ةلق ابخلالفما يتعرابع: املبحث ال

 702 ..... ......... ............... نيمعلى ع ةدة يف اآلخر شهاال :مسخلاابحث ملا
 704 ........ ........................  اءياألول ات مرابك قل عما يت :ادسالس حث بامل

 713 ............ ....... ................. .ء والرباء لق ابلوالتعما ياملبحث السابع: 
 718 ....................................... الءلو ة ايقضق بعل تيما ل: و سم األالق

 721.............. ........................................  اىلهلل تعء واللاًل: او أ
 721.............. .............. ............. تعاىل  هللايف باحل األول: ساساأل
 723...... ........ ................. ...................  : النصرةاينالث  ساسالا

 724.............. ......................................  ملسو هيلع هللا ىلص لنيبل ة االملو انيا: اث
 726..............  ..............................................  نيلمؤمناملواالة ل ثا: لاث

 729........ ...................................... عاىلهللا ت  لوالء لكتاب ا: رابعا
 730.......... .................... ..................... مالإلسلء الوالمسا: خا

  .................. .............................  731  ةصحابء لل الوال سادسا:
 732................... ..................... الرباء ق بقضيةعل تما يالثاين:  مالقس 

 734.................. ......................... لقاء املطلرب اية بقض يتعلقما   /1
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 736. ......................................... ئيةاجلز   ةاءالرب قضية علق بتيما   /2
 742....................  ................................  عاهدافر املعامل مع الكلتا/ 3

 746................. ...... ............. ...... قديةقات عر : متفاسعلتل افصلا
   747.......... ....... .............قني .فاملنمع ا لتعاملاب علقيتا ماملبحث األول: 
 753......... . ........ .. ..... . ................ فنيخلا  لىع سحاملاملبحث الثاين: 

 757 ......... .... ..... ......................   لق ابلبدعةيتعا ماملبحث الثالث: 
 779 ........................ ........... ...  دع لباهل لق أبعا يتمابع: املبحث الر 

   788.......... . ....... ......... .......... .... لبدعل اأه غضباملبحث اخلامس: 
  794 ............... .... .................... ة يسطلو ابما يتعلق املبحث السادس: 

 اباملبحث السابع: 
ُ
 798 ................. ................... ..... ابه ش املتحكم و مل

 805 ................................ ......ب غية الفمبعر تعلق ما ياملبحث الثامن: 

 808. ................... .حملكوم ....ا عم مكحلا ا ةقعال ب   ما يتعلق ر:شل العاصفال
   802....... ...... ..... ........... .......... ... ..وم كحملااكم و احلول: املبحث األ

 810...... ..... ....... .......... ..............  اكممع احل قةعالالاملبحث الثاين: 
 813 ......... ........ ........ ........ .......  ر ميل األو  حقوقاملبحث الثالث: 

 813............ ..ق األول: التوقري ......................................... احل
 815....................... احلق الثاين: طاعتهم ابملعروف ......................

 818..................... احلق الثالث: الصالة خلفهم واحلج معهم ..............
 820..... .................احلق الرابع: الدعاء هلم ..............................

 823.................... ............. ....... الة األمرو  عملنصح س: اماخلق ااحل
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 827.................. ................... اكملم احلعلى ظ صربلادس: االس  احلق
 835................ .......................... ألمرا ات ويلب واجاملبحث الرابع: 

 835.................. ............................. ة الدينإقام ول:ألا جبوالا
 836........... ........... ....................... ت ماان األ ء: أداينثالب ااجو لا
 837....................... ............  والبالد داعبال عن الدفاع  لث:ب الثاواجلا
 839 ................... ... ..... . ...........حلاكم ى ال روج عاخلملبحث اخلامس: ا

 850 ......... . ....... .............   كمحللى اعّلب املتغاكم احلاملبحث السادس: 
 854................ املبحث السابع: البيعة للحاكم .............................

 856 .... ................ ......... ........  هللا أنزل  مام بغرياحلك ثامن:املبحث ال
 856................... .................. .......... مهمةقدمة م :ولاأل لبطملا
 860 . ...............................  مع شرع هللا مهمة عد اقو ثاين: لا  بطلملا

 860 ............ ............. لمكل مس ى  عني عل  زل هللا فرضٌ نأحلكم مبا ا :األوىل
 861.......... ...........  فرهكيلزم منه  ت ال ار فكامل نم  ء شي يف املرءوقوع  ثانية: لا

 862............ ...................... ليهع جو ر اخل يلزم منه م الاحلاك رفك  الثالثة:
 863 .... . لتكفرياب قا يتعل ملشرع عدم التكفري، لالفة خامل لااألعم يفصل : األبعةراال

 864 ....................  دحأبحد دون أ تصخي ال هللانزل أ ما بغري كم: احلسةمااخل
 865............ ................ كاالت شن اإلم  كثريب يفبسل اة: اإلمجادسالس 

 865................ ................. األكرب كفرال عقو و  ت حاال: الثطلب الثامل
 867............. .......................................... لالحستال: اىلاألو 

 871............. .............................................. داجلحو ين: اثال
 873..... ...................................... .............  التكذيبث: الثال
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 873................. ......................................... يلتفضال بع:لراا
 875............... .......................................... ةساواس: املامخلا

 876. ............. ................... ......................... يلتبد: ال ساساد
 879. ............................. األكرب لكفر اصل إىلت ل الأفعا :عباب الر ل ملطا

 879............... ........................................... دالتباالس :الأو 
 882....................... .......اثنيا: التقنني ...............................

 884.......................  ..........................................  العاميع  شر ا: التاثلث
 887.................. .................. مي واحلكالفكر اخلارجااملبحث التاسع: 

 894............... .....................املبحث العاشر: اخلوارج القعدية .......
 901 ................................ ........... .......... ..... . ........امتة اخل
 
 
 
 


